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   Abstrakt 
 

Titel: Granskning av varnade och avregistreringar fastighetsmäklare 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Emelie Althén & Sandra Rosenblad 

Handledare: Tommy Gerdemark 

Datum: 2010 – juni 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska alla varningar och avregistreringar mellan åren 

2008-2009 samt att jämföra vårt resultat med en tidigare studie i samma ämne gällande 

åren 2005-2007. Uppsatsen undersöker vad som ligger till grund för varningarna, vem 

som blir varnad och varför. Ytterst är syftet förebyggande. Genom vår belysning och den 

kunskap den för med sig hoppas vi inför framtiden att färre fastighetsmäklare skall 

varnas/avregistreras. 

Metod: En totalundersökning har gjorts på alla de varningar och avregistreringar som har 

utdelats under perioden 2008-2009. Utifrån material som har tillhandahållits av 

Fastighetsmäklarnämnden har vi granskat varje ärende och kategoriserat in dem i olika 

grupper för att kunna se samband och trender. För att få information om 

Fastighetsmäklarnämndens tillsynsverksamhet har vi intervjuat dem och kompletterat 

med relevant litteratur.   

Resultat & slutsats: Den vanligaste orsaken till att fastighetsmäklare varnas är fel i 

samband med kontraktskrivningen och då särskilt gällande besiktnings- och återgångs-

klausuler. Det är också övervägande män som drabbas av en påföljd. Däremot är det 

ganska jämnt fördelat över landet var det sker flest varningar/avregistreringar utslaget på 

antalet verksamma fastighetsmäklare i varje region. Att Stockholmsmäklarna skulle bli 

varnade oftare stämmer alltså inte. Utbildningen är viktig då det går att se tendenser att 

andelen varnade är lägre bland dem som gått minst en tvåårig fastighetsmäklarutbildning. 

En majoritet av fastighetsmäklarna väljer att överklaga Fastighetsmäklarnämndens beslut. 

Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka vad de varnade/avregistrerade 

fastighetsmäklarna, men också de som inte blivit det, tycker om tillsynsmyndigheten vore 

värdefullt. Om den nya fastighetsmäklarlagen tas i bruk vore det intressant att studera hur 

den nya påföljden erinran kommer att användas. Andra förslag är att granska 

genusperspektivet ytterligare, vad beror det t ex på att män varnas/avregistreras i högre 

utsträckning än kvinnor? På vilka företag arbetar fastighetsmäklarna, spelar 

företagsformen någon roll? 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens främsta bidrag är att visa studenter, fastighetsmäklare, 

branschen och andra intressenter orsakerna till de varningar och avregistreringar som 

skett under 2005-2009. 

Nyckelord: Fatighetsmäklare, fastighetsmäklarnämnden, varning, avregistrering, påföljd, 

tillsynsmyndighet, fastighetsmäklarlagen.   
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   Abstract 
 

Title: An assignment about warned and deregistered real estate agents 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Emelie Althén and Sandra Rosenblad  

Supervisor: Tommy Gerdemark 

Date: 2010 June 

 

Aim: To study all warnings and deregistration decisions by the Swedish board of real 

estate agents during 2008 and 2009 and also to pursue an earlier report for 2005-2007 on 

the same subject. To find reasons why the real estate agents get warned and deregistered. 

The main purpose for this assignment is to educate people in the branches to prevent 

more real estate agents from being warned or deregistered. 

Method: We have done a survey of all decisions of warnings and deregistrations between 

2008 and 2009, which we obtained from the Swedish board of supervision. All decisions 

have been studied and categorized in different categories, to discover similarities and 

differences. To collect information about the Swedish board of supervision we have done 

an interview with staff there and also used relevant books for further data.  

Result & Conclusions: The most common mistake real estate agents make is with the 

contract. In many cases it is that the clauses that are written are unclear and they do not 

work in real life. It is also mostly men that get warned or deregistered. In which area in 

Sweden they work, does not a have big impact, considering how many real estate agents 

there are in the area. The notion that real estate agents in Stockholm get warned more 

often is not true. The education is very important as we can see a trend where those real 

estate agents who are warned less, are those with the two year education. The majority of 

the real estate agents choose to appeal the decision from the Swedish board of 

supervision. 

Suggestions for future research: To study what the reactions are from the persons that 

have been warned or deregistered and also what other real estate agent thinks about the 

Swedish board of supervision. If the new real estate law is adopted it would be interesting 

to see how the new sanctions will be implemented? Analyze the gender perspective, what 

are the reasons that men get warned/deregistered more often than women? Which 

companies do the real estate agents work at, does the company form matter? 

Contribution of the thesis: To instruct students, real estate agents, the industry and other 

stakeholders what the reasons are for the warnings and deregistrations for 2005 to 2009. 

What are the factors that have led to a sanction from the Swedish board of supervision?  
 

Key words: Real estate agent, The Swedish board of supervision of real estate agents, 

Warning, Deregister, Sanction, regulatory authority, Real estate law.  
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Förord 

Efter en hel termins hårt arbete är vår kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi färdig. 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att studera varnade och avregistrerade 

fastighetsmäklare och vi kommer att bära med oss denna kunskap i våra framtida karriärer 

som fastighetsmäklare. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade och då främst 

vår handledare Tommy Gerdemark som har inspirerat och stöttat oss genom hela arbetets 

gång. Vi vill också tacka Fastighetsmäklarnämnden med personal som har besvarat våra 

frågor och tillhandahållit det material som vi har behövt. Utan ert engagemang hade inte 

denna studie varit möjlig att genomföra. Tack! 

 

Gävle 2010-06-04 

Emelie Althén & Sandra Rosenblad 
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1. Inledning 

Fastighetsmäklare svartmålas ofta och hängs gärna ut i media. Att vara fastighetsmäklare är 

en utsatt yrkesroll och ett misstag kan vara förödande för den enskilda fastighetsmäklarens 

fortsatta karriär. Men hur vanligt är det egentligen att fastighetsmäklare blir varnade och blir 

av med sin yrkesregistrering? Skiljer det sig på olika platser i Sverige, i ålder och mellan 

könen? Vem är det som anmäler fastighetsmäklaren till Fastighetsmäklarnämnden och vad är 

orsaken till de varningar och avregistreringar som sker? Har det skett några förändringar 

under de senaste fem åren?  

 

1.1 Bakgrund 

Att arbeta som fastighetsmäklare kan beskrivas som omväxlande, roligt och utmanande men 

alla yrken har sina baksidor. Oron över att begå misstag finns ständigt och varje år anmäls, 

varnas och avregistreras fastighetsmäklare runt om i Sverige.  

 

Fastighetsmäklarnämnden är den statliga myndighet som utövar tillsyn över de registrerade 

fastighetsmäklare som idag är aktiva på marknaden. De arbetar även mycket med att 

informera fastighetsmäklare, köpare och säljare om förmedlingsprocessen och om vad god 

fastighetsmäklarsed innebär. 

 

En studie av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare har gjorts tidigare av två studenter 

vid högskolan i Gävle, då mellan åren 2005-2007.
1
 I denna studie lyfte författarna fram de 

vanligaste orsakerna. De lade även in materialet i en geografisk indelning för att få ett 

perspektiv på hur utbrett problemet var. Detta är någonting som vi kände att vi ville följa upp 

för att se utvecklingen inom området. Vi vill belysa de faktorer som leder till 

varningar/avregistreringar och utöka kunskapen inom ämnet. 

Fastighetsmäklaryrket är ett granskat yrke både i media och via tillsynsmyndigheten 

Fastighetsmäklarnämnden.  Hos branschorganisationen Mäklarsamfundet är uppfattningen att 

                                                           
1
 Wasberg och Jemt, ”En studie av varnade fastighetsmäklare 2005-2007- Vilka och varför?” 
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detta är odelat positivt då det leder till att eventuella missförstånd och felaktigheter reds ut och 

att den korrekta bilden av fastighetsmäklarens arbete och ansvar lyfts fram.
2
 

 

Ett resultat från den tidigare studien visar att det är vid kontraktskrivningen som de flesta 

misstagen begås. Denna post var med marginal störst. Vi vill undersöka om detta fortfarande 

stämmer eller om det finns andra delar i fastighetsmäklarens arbete som har tagit över rent 

statistiskt.  

 

Vissa ärenden leder även till avregistrering där fastighetsmäklaren inte får fortsätta sitt 

yrkesutövande. Mellan åren 2005-2007 fanns det totalt 9 fall som ledde till avregistrering av 

fastighetsmäklare. Detta är intressant att följa upp för att visa utvecklingen under 5 år. 

 

God fastighetsmäklarsed är ett uttryck som är väl använt inom yrket och det finns även 

omnämnt i Fastighetsmäklarlagen, men någon tydlig förklaring saknas. Uttrycket god 

fastighetsmäklarsed förekommer mycket i praxis, och det är här som uttryckligen kan läsas 

och förståelsen för begreppet tydliggöras. Att iaktta god fastighetsmäklarsed innebär att 

fastighetsmäklaren skall agera som en opartisk mellanman och ta tillvara på både säljarens 

och köparens intressen. Som fastighetsmäklare är du anställd av säljaren, och den opartiska 

ställning du skall ha genom hela affären kan ibland ifrågasättas och kritiseras. 

 

När en fastighetsmäklare blir varnad är detta en offentlig handling som går att beställa från 

Fastighetsmäklarnämnden. Efter en varning får fastighetsmäklaren fortsätta sitt arbete och det 

finns ingen övre gräns för hur många varningar som kan erhållas innan en eventuell 

avregistrering. När en registrering återkallas får personen inte fortsätta arbeta som 

fastighetsmäklare. Om han/hon vill återgå till arbetet som fastighetsmäklare krävs det att 

åtgärder vidtas och efter detta skall Fastighetsmäklarnämnden göra en bedömning.
3
 

 

Trots att fastighetsmäklaren kan fortsätta sitt arbete efter att ha tilldelats en varning, får detta 

konsekvenser. Företagets, kontorets och fastighetsmäklarens varumärke och rykte kan 

                                                           
2
 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=4798  2010-04-13 

3
 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=3481 2010-04-13 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=4798
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=3481


 
 

Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare  

__________________________________________________________________________________________ 

 

9 

 

påverkas negativt och förtroendet hos kunderna kan skadas. En nyhet är även att samtliga 

varnade fastighetsmäklare svartlistas i Råd & Rön.
4
 Den tidigare ”Svarta listan” där           

Råd & Rön ger konsumenter råd om vilka företag som bör undvikas har nu kompletterats med 

varnade fastighetsmäklare där namn, bild och varför fastighetsmäklaren har blivit varnad 

finns med. 
5
 Detta uppmärksammades också av Expressen så sent som den 9 maj 2010 med 

rubriken ”Mäklarna på svarta listan” där de även gick ut med namn och bild på de 13 

personerna som blivit varnade till och med 25 mars 2010.
6
 

 

Vår uppsats vänder sig till studenter på Fastighetsmäklarprogrammet, lärare inom ämnet, 

fastighetsmäklare och andra intressenter i branschen. Vi tar därför viss förkunskap förgivet, 

men de mest relevanta begreppen finns ändå förklarade under 1.4 Begreppsförklaring. 

 

1.2 Problemformulering 

Vårt problemområde uppkom på grund av nyfikenhet men även för att det är många i 

fastighetsmäklarbranschen som upplever varningar och avregistreringar som problematiskt. 

Undersökningen avser att öka kunskapen på området, detta betyder att uppsatsen inte bara är 

till för oss som författare utan också för utomstående intressenter.
7  

 

Huvudfråga:  

- Vilka orsaker ligger till grund för varningarna och avregistreringarna mellan åren 2008-

2009?  Är det samma orsaker som under tidsperioden 2005-2007 som 2008-2009? 

 

Delfrågor: 

– I vilka regioner är de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna verksamma? 

– Hur många män/kvinnor blir varnade/avregistrerade? 

– Hur ser åldersfördelningen ut bland de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna? 

– Hur länge har de som tilldelats en varning/avregistrering varit registrerade som 

                                                           
4
 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=4798 2010-04-16 

5
 http://www.radron.se/templates/Artikel3463.aspx 2010-04-09 

6
 http://www.expressen.se/Nyheter/1.1981392/maklarna-som-fatt-en-varning 2010-05-09 

7
 Patel & Davidson, 2003:40–41 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=4798
http://www.radron.se/templates/Artikel3463.aspx%202010-04-09
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1981392/maklarna-som-fatt-en-varning%202010-05-09
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fastighetsmäklare? 

– Vem är det som anmäler fastighetsmäklaren?  

– Hur många av de som varnas/avregistreras överklagar beslutet? 

– Spelar utbildningskraven någon roll för vilka som blir varnade/avregistrerade? 

 

1.3 Syfte 

Genom att studera samtliga varningar och avregistreringar mellan åren 2008-2009, samt att 

göra en överskådlig studie mellan åren 2005-2009 avser vi att informera och utbilda studenter 

och fastighetsmäklare om vilka fel som begås och hur utbrett problemet är. I och med att 

orsakerna lyfts fram hoppas vi att uppsatsen skall ligga till grund för förebyggande åtgärder. 

 

1.4 Begreppsförklaring 

– Fastighetsmäklarnämnden, FMN = Tillsynsmyndighet för fastighetsmäklare.
8
 

– Mäklarsamfundet = Branschorganisation för fastighetsmäklare.
9 

– Avregistrering = Fastighetsmäklarens registrering återkallas.
10

 

– Varning = I mildare grad brutit mot Fastighetsmäklarlagen eller god fastighetsmäklarsed. 

– Länsrätten = har bytt namn till Förvaltningsrätten och är den instans som överklagan av    

Fastighetsmäklarnämndens beslut överklagas till.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se 2010-04-03 

9
 http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133 2010-04-19 

10
 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=3481 2010-04-16 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/
http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=3481
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för vår studie, från första idén om att fördjupa oss 

i varningar och avregistreringar till det färdiga resultatet. Här beskrivs det material och de 

källor som vi har använt oss av liksom hur vi har arbetat för att kunna räkna ut statistisk och 

dra slutsatser om vem som blir varnad och varför. 

 

2.1 Val av ämne/Den tidigare studien 

Från första början hade vi tre olika ämnen som intresserade oss att skriva om: En granskning 

av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare, Den perfekta visningen eller Idén om 

köpar- och säljarprovisioner. Efter att ha lagt fram dessa förslag till vår handledare Tommy 

Gerdemark samt börjat studera vad det fanns för data på de olika områdena, var vi överens om 

att det som var mest intressant och utvecklande var varningar och avregistreringar. En av de 

viktigaste anledningarna till att skriva om Fastighetsmäklarnämndens beslut angående 

varningar och avregistreringar är att vi själva inte vill hamna bland de varnade och 

avregistrerade fastighetsmäklarna. Det finns dessutom inte mycket information inom ämnet 

vilket fick oss att vilja upplysa studenter och redan aktiva fastighetsmäklare. 

 

Vid datainsamlingen upptäckte vi att det gjorts en tidigare studie kring ämnet om varningar 

och avregistreringar av två studenter vid Högskolan i Gävle.
11

 De hade som förslag på vidare 

forskning att följa upp deras studie. Detta tyckte vi var mycket lämpligt och kom fram till att 

göra en egen undersökning för åren 2008 och 2009, samtidigt som vi följer upp deras 

undersökning för att se utvecklingen över hela perioden 2005-2009. Det innebär att vi får en 

process över tiden och inte enbart en ögonblicksbild. 

Vi ansåg att trovärdigheten ökar i vår egen undersökning om vi jämför den med en tidigare 

studie, samt att det redan finns underlag för hur undersökningen skall gå till.  

 

 

                                                           
11

 Wasberg och Jemt, ”En studie av varnade fastighetsmäklare 2005-2007- Vilka och varför?” 
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2.2 Kvantitativ metod 

Vi har gjort en kvalitativ bedömning av besluten om tilldelade varningar och avregistreringar. 

Det har sedan lett till ett kvantitativt material. Datan har vi sammanställt i form av statistik för 

att kunna utläsa samband och variationer.
12

 Vanligast när det gäller att använda en kvantitativ 

metod är att välja ett urval av populationen.
13

 Vi har dock gjort en totalundersökning av alla 

varningar och avregistreringar för åren 2008 och 2009, vilket gör att trovärdigheten i 

uppsatsen ökar. 

 

Vid användning av en kvantitativ metod används ofta statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. Här står frågor som rör ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna?” i fokus.
14

 Vi har i 

vår undersökning utgått från denna typ av frågor för att kunna besvara problemformuleringen.  

 

Uppsatsen följer positivismens tillvägagångssätt då objektiviteten står i centrum. Stora delar 

av resultatet hade inte påverkats vid val av andra forskare.
15

 Vi har valt att fokusera på 

objektiviteten då vi inte vill att vår uppfattning och våra värderingar skall ligga som ett hinder 

i studien och i behandlingen av slutsatser och analyser.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att utgå från den tidigare studiens tillvägagångssätt för att göra de två 

undersökningarna jämförbara, istället för att ha två fristående undersökningar. På detta sätt får 

vi istället en helhetsbild på 5 år. Vi har självklart lagt vår egen prägel på uppsatsen och även 

utvecklat den på flera nya undersökningsområden. 

 

Inom detta ämnesområde finns inte några vetenskapliga artiklar som är relevanta. Istället har 

vi sökt den data som behövdes via böcker inom ämnet, Fastighetsmäklarnämndens hemsida, 

föreläsningar och intervjuer. I teorin beskrivs branschens och yrkets historia för att visa hur 

fastighetsmäklaryrket har förändrats. Hur kraven för att vara fastighetsmäklare har ändrats 

                                                           
12

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod 2010-04-12 
13

Ibid 
14

 Patel & Davidson, 2003:13 
15

 Ibid 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod%202010-04-12
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genom åren. Vad Fastighetsmäklarnämndens roll är gentemot staten, fastighetsmäklare och 

kunder är för att få förståelse för deras arbete. Fastighetsmäklarlagen är grunden i 

Fastighetsmäklarnämndens beslut för tillsynsärendena. Vi har därför valt att ha med en 

förklaring av fastighetsmäklarlagens funktion och uppbyggnad, samt en sammanfattning av 

hur det nya lagförslaget ser ut. En annan mycket intressant aspekt är att det finns andra 

yrkeskategorier som har liknande påföljdssystem. För att påvisa likheterna har vi valt att 

granska advokater och läkare. 

 

Som underlag för vår empiri ligger alla varningar och avregistreringar mellan 2008 och 2009. 

Under vår undersökningsperiod var det ett totalt antal om 138 beslut som vi beställde från 

Fastighetsmäklarnämnden. Detta var en överkomlig mängd för att göra en totalundersökning 

av samtliga varningar och avregistreringar. Denna undersökning grundar sig alltså på alla 

ärenden Det är inget slumpmässigt urval eller någon stickprovsundersökning.
16

 

 

I varje enskilt ärende har vi läst, granskat, kategoriserat och sammanställt informationen. Det 

har skett olika indelningar av varningarna/avregistreringarna beroende på de olika 

frågeställningarna. När vi exempelvis undersökte vad orsakerna till att fastighetsmäklaren har 

tilldelats en varning har vi utgått från vad saken är i ärendet samt vad 

Fastighetsmäklarnämndens beslut blev. I många av fallen berodde det på mer än en orsak. I 

dessa fall har vi räknat med alla orsakerna och därmed har de vuxit från att vara 138 till 221 

stycken. Orsaken till påföljden har kategoriserats upp i 10 olika kategorier:  

1. Kontraktskrivning  6. Identitetskontroll 

2. Objektsbeskrivning  7. Budgivning och Lockpriser 

3. Ekonomiska svårigheter  8. Provision 

4. Uppdragsavtal  9. Boendekostnadskalkyl 

5. Självinträde   10. Övrigt 

Sedan undersökte vi vem som oftast anmält fastighetsmäklaren till Fastighetsmäklarnämnden 

i de fall som lett till varning eller avregistrering: köpare, säljare, spekulanter, en annan 

fastighetsmäklare, skatteverket, allmänna reklamationsnämnden, bostadsrättsföreningar eller 

                                                           
16

  Patel & Davidson, 2003:54 
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banker. Detta är en nyhet som inte fanns i den tidigare studien då vi anser det mycket 

intressant att undersöka. 

För att ta reda på om myten om att storstadsmäklarna varnas i större utsträckning än vad 

fastighetsmäklare på mindre orter gör är sann har vi gjort en likadan geografisk undersökning 

som den tidigare studien. Sverige har delats in i 6 olika regioner: 

 Norrland (Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län)  

 Mellansverige (Dalarna län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län, Uppsala län och 

Södermanlands län) 

  Stockholm (Stockholms län) 

  Västra Götaland (Västra Götalands län) 

 Götaland (Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län 

och Hallands län) 

  Skåne (Skåne län) 

Utifrån adresserna på fastighetsmäklarna kunde vi kategorisera in alla i ovan nämnda 

regioner. Sedan med hjälp av länskoder från Fastighetsmäklarnämnden kunde vi se hur många 

verksamma fastighetsmäklare det var i de olika regionerna. Vi satte dessa i relation till 

varandra för att få en mer rättvisande siffra. 

 

Stor vikt har lagts på åldersperspektivet. Vi har undersökt medelåldern när fastighetsmäklarna 

blev tilldelade en varning/avregistrering och hur länge fastighetsmäklarna varit registrerade 

när de tilldelas en varning/avregistrering. Vi har även undersökt hur stor roll utbildningen har 

haft på de som blivit varnade/avregistrerade.  

 

Detta är en mer långtgående undersökning än den tidigare studien då de hade vissa svårigheter 

att finna informationen som behövdes. För att ta reda på fastighetsmäklarnas fysiska ålder har 

vi använt oss av skatteverkets datorer och i de fall där detta inte gav något utslag 
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kompletterade vi med internetsidan birthday.se.
17

 Hur länge de varit registrerade har vi fått 

listor på av Fastighetsmäklarnämnden.
18

 

Könsfördelningen har vi studerat i varje ärende där vi delat upp män respektive kvinnor. Detta 

har vi sedan satt i förhållande till antalet verksamma män och kvinnor eftersom att det inte är 

jämt fördelat mellan könen inom yrkeskåren. 

 

Ett ytterligare tillägg för att utveckla studien är att vi har studerat hur många av de varningar 

och avregistreringar som lett till överklaganden. Vi valde att lägga till detta för att kunna se i 

hur stor utsträckning som fastighetsmäklarna väljer att acceptera det beslut som 

tillsynsmyndigheten fattar. 

 

Alla våra resultat för 2008-2009 har vi sedan jämfört med resultaten för undersökningen 

2005-2007 för att få ett helhetsperspektiv på de 5 åren. 

 

Under den tiden som vi genomförde studien publicerade Expressen den 9 maj 2010 en artikel 

där samtliga varande eller avregistrerade fastighetsmäklare mellan 1 januari till 25 mars 2010 

publicerats med namn och bild. Vi kontaktade Marit Sandberg på Expressen då hon innan 

artikeln publicerades kontaktat de 13 varnade fastighetsmäklarna för att få en kommentar om 

deras ärende. Vi ansåg att detta var ett intressant material för vår studie på grund av den 

offentlighet som det faktiskt innebär att bli varnad.  

 

2.4 Trovärdighet 

Kvalitén på den kvantitativa metoden står alltid och faller på säkerheten i det insamlade 

materialet. Vi måste ta reda på om vi har hög validitet, alltså om vi verkligen undersöker det 

vi har tänkt undersöka. En hög reabilitet måste vi också uppnå för att veta om vi gör detta på 

ett trovärdigt sätt.
19

 Studien inger stor trovärdighet då den baseras på ärenden från 

Fastighetsmäklarnämnden som är en statlig myndighet. Vid datainsamlingen, både från 

                                                           
17

 Besök hos Skatteverket i Gävle 2010-04-29/www.birthday.se 2010-04-29 
18

 Statistik Fastighetsmäklarnämnden 2010-04-09 
19

 Patel & Davidson, 2003:98 
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Fastighetsmäklarnämndens hemsida och vid intervjuer med personalen, har vi kontaktat 

Fastighetsmäklarnämnden för en kommentar om vi har haft funderingar kring ärendet.  

 

Vi har i studien också tittat på hur många ärenden som har överklagats och vad detta har lett 

till för slutgiltigt beslut. Studien är heltäckande under tidsperioden och inget ärende har 

sorterats bort. Resultatet belyser samtliga ärenden mellan 2008-2009 som sedan placerats i ett 

5-årsperspektiv mellan åren 2005-2009. 

 

Resultaten som har arbetats fram har jämförts och undersökts med aktuella siffror och statistik 

som går att hämta på Fastighetsmäklarnämndens hemsida. Detta för att försäkra oss om att 

resultaten var trovärdiga. 

 

Den totala studien under en 5-årsperiod ger en god indikation på hur utvecklingen inom 

området ser ut samt vilka de vanligaste felen är som begås. Tankarna kring förebyggande 

åtgärder lämnas till läsaren då det kan se annorlunda ut från fall till fall. 

 

Trots att vår uppsats är uppbyggd på data från en myndighet är det vi själva som har tolkat det 

som står i varje beslut och då vi har försökt att vara helt objektiva. Det kan ändå vara så att de 

resultat vi kommit fram till är vinklade utifrån vårt synsätt. Eftersom att det är vi som har 

gjort bedömningar i flera olika avseenden, till exempel vid kategoriseringen av de olika 

varningsgrunderna. I varje enskilt fall har vi utgått ifrån det Fastighetsmäklarnämnden 

benämner som saken i ärendet och sedan tittat på vad utfallet blev. Där  emellan finns fler 

varningsgrundande orsaker som vi inte har tagit någon hänsyn till. Det skulle kunna vara 

möjligt att vi i något enstaka fall förstått ärendet fel och därför fått ett något felaktigt resultat. 

Det är dock inget som påverkar undersökningen i sin helhet.  

 

Vi har även utgått från den tidigare studien. Här finns det även en risk för att vi i något skede 

kan ha missuppfattat hur de gick tillväga i något av momenten och därmed fått ett något 

felaktigt resultat. 
20

 

 
                                                           
20

 Wasberg och Jemt, ”En studie av varnade fastighetsmäklare 2005-2007- Vilka och varför?” 
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2.5 Bortfall 

I de flesta momenten av vår undersökning har det inte varit något problem att hitta den data 

som behövts för att kunna besvara problemformuleringen. I en så omfattande undersökning 

som vi har gjort på hela 138 beslut från Fastighetsmäklarnämnden är det svårt att inte helt 

undvika bortfall.  

 

Gällande åldersindelningen förekommer det ett litet bortfall då vi inte har kunnat hitta vissa 

personer som blivit varnade/avregistrerade på Skatteverkets datorer. Vi har då använt oss av 

en kompletterande källa, internetsidan birthday.se. Trots detta förekommer det en viss vakans 

på detta område. Vid väldigt ovanliga namn har vi ändå med uteslutningsmetoden kunnat 

fastsälla vem som är den varnade fastighetsmäklaren. I vissa fall var det exempelvis vissa som 

var för unga för att kunna verka som fastighetsmäklare och då återstod det bara en i hela 

Sverige med det namnet. I dessa fall ansåg vi att uppgifterna var tillräckligt trovärdiga för att 

kunna användas. Vi kunde däremot inte fastställa vem som var den varnade 

fastighetsmäklaren i de fall då adressen inte stämde och namnet var vanligt. Dessa har vi 

därför räknat som ett bortfall. 

 

I den geografiska indelningen kunde vi endast få uppgift om hur många fastighetsmäklare 

som var verksamma vid undersökningsdatumet per den 24 april 2010. Detta datum var det 

mest aktuella då Fastighetsmäklarnämnden inte kan gå tillbaka i deras system till ett tidigare 

datum. Detta innebar att antalet verksamma fastighetsmäklare kan skilja sig något. 

Informationen vi blev tilldelade avsåg verksamma fastighetsmäklare i början av år 2010 

istället för årsskiftet 2008/2009. Det blir då en viss felmarginal men procentuellt sett borde det 

öka/minska med ungefär lika många i varje region. Vår studie grundar sig på åren 2008-2009, 

därför är en siffra i början på 2010 inte så långt ifrån verkligheten. Det fanns också ett litet 

utrymme för vakanser i Fastighetsmäklarnämndens material där det inte gått att säkerställa i 

vilket region som fastighetsmäklaren har varit verksam. I dessa fall valde vi att helt bortse 

ifrån denna vakans på 8 personer.
21

 En mer utförlig förklaring finns under avsnittet geografisk 

spridning i empiriavsnittet. 

                                                           
21

 Faxer, Fastighetsmäklarnämndens statisktik över länskoderna för registrerade fastighetsmäklare 2010-04-23 
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3. Teori 

Under det här avsnittet fokuserar vi på hur Fastighetsmäklarnämnden arbetar och vad deras 

roll i fastighetsmäklarbranschen är. Hur lagstiftningen är uppbyggd och hur den kommer att 

förändras i och med det nya lagförslaget behandlas här. Vi vill också påvisa att det är flera 

yrkeskategorier förutom fastighetsmäklarbranschen som arbetar med liknande tillsynssystem. 

De exempel som vi använt oss av är advokater och läkare. 

 

3.1 Branschens och yrkets historia 

När Fastighetsmäklarnämnden bildades 1995 fördes cirka 5400 fastighetsmäklare över från 

länsstyrelsernas register och Fastighetsmäklarnämnden var tvungna att snabbt skapa ett 

databaserat register över samtliga verksamma fastighetsmäklare.
22

  

 

En kontroll genomfördes av samtliga registrerade fastighetsmäklare. Detta ledde till att cirka 

1000 stycken avregistrerades under åren 1995 och 1996. Verksamheten kring tillsyn och 

varningar kom igång snabbt och redan första året inkom det 107 anmälningar.
23

  

 

Fastighetsmäklarnämnden har redan från starten 1995 initierat egna granskningar av de aktiva 

fastighetsmäklarna, vilket de gör än idag. De första åren genomfördes även platsbesök hos 

enskilda fastighetsmäklare. Idag sker granskningen många gånger efter information inhämtad 

från bland annat kronofogdemyndigheten och Allmänna reklamationsnämnden.
24

  

 

Enligt 1984 års lag räckte det att ha en utbildning som var i enighet med den läroplan för 

kommunal vuxenutbildning som fastställts av skolöverstyrelsen. Denna utbildning fanns 

bland annat som brevkurs hos Liber-Hermods. I början av 1996 skärptes utbildningskraven 

för fastighetsmäklare och nu krävdes det minst 160 timmars yrkespraktik och godkända prov 

hos Fastighetsmäklarnämnden eller genomförd utbildning på två terminer som fanns på 

                                                           
22

Fastighetsmäklarnämnden, jubileumsskrift 10 år  s.16 
23

 Ibid  
24

 Ibid s.20 
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Högskolan i Gävle.
25

 

 

Mellan åren 1996-1998 anordnades centrala skriftliga kunskapsprov av 

Fastighetsmäklarnämnden och från och med 1 januari 1999 krävs det 80 högskolepoäng, 

motsvarande 120 högskolepoäng enligt det nya systemet samt tio veckors yrkespraktik för 

fullständig registrering.
26

  

 

Yrket har genomgått stora förändringar och gör det än idag. Tidigare skötte 

fastighetsmäklaren alla arbetsuppgifter på egen hand, men idag ser det lite annorlunda ut. Idag 

kan yrket skifta mycket beroende på var du väljer att arbeta som fastighetsmäklare. Någonting 

som blir allt vanligare är att fastighetsmäklarna tar mer och mer hjälp av assistenter. På vissa 

företag i storstadsregionerna är det mäklarassistenterna som skriver objektsbeskrivningar, 

annonser till Hemnet och håller all kontakt med bostadsrättsföreningar och andra institut eller 

myndigheter. Under visningarna är det även vanligt att använda sig av en visningsvärd som 

hjälper till att skriva ner namn och kontaktuppgifter på de spekulanter som är på visningen. 

Detta är nya hjälpmedel som fastighetsmäklaren använder sig av, vilket kan vara både bra och 

dåligt.
27

 

 

3.2 Fastighetsmäklarnämnden idag 

Fastighetsmäklarnämnden är den statliga myndigheten och är enligt förordningen (2009:606) 

även den förvaltningsmyndighet som har hand om registrering och tillsyn av fastighets-

mäklare.
28

 Fastighetsmäklarnämnden är en enrådighetsmyndighet och där arbetar idag 17 

personer.
29

  Verksamheten är uppdelad i fyra olika verksamhetsgrenar: registrering, kontroll 

av formella krav, tillsyn och information. Den största grenen är i särklass tillsyn.
30

 Sedan 

2008 finns en särskild disciplinnämnd som har till uppgift att utföra vissa tillsynsärenden.
31

  

Om allmänheten eller någon annan myndighet anser att en fastighetsmäklare agerat felaktigt 

                                                           
25

 Ibid s.16-17 
26

 Ibid 
27

 Muntliga intervjuer 2010-02-05 
28

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1651 2010-04-03 
29

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1982  2010-04-20 
30

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_arsredovisning_2009.pdf s.5 2010-04-20 
31

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1982 2010-04-20 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1651
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1982
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_arsredovisning_2009.pdf%20s.5
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1982
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kan en anmälan skickas in till Fastighetsmäklarnämnden. Redan vid inkommandet av en 

anmälan kan Fastighetsmäklarnämnden välja att avskriva ärendet. Detta görs oftast när det 

inte ligger inom deras verksamhetsområde eller när de inte anser att fastighetsmäklaren agerat 

felaktigt. Anmälningen skall registreras vid inkommandet och ärendet läggs sedan ut på en av 

handläggarna. Anmälaren och fastighetsmäklaren som blivit anmäld får ett meddelande från 

Fastighetsmäklarnämnden om anmälningen. För anmälaren står det i meddelandet att 

Fastighetsmäklarnämnden mottagit deras anmälan och om de är intresserade av att rikta 

skadeståndsanspråk skall de vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.  

 

I Fastighetsmäklarens meddelande informeras vederbörande om att en anmälan inkommit till 

Fastighetsmäklarnämnden och att de kommer höra av sig för att få en förklaring av händelsen 

samt i vissa fall också dokumentation. Denna information kan till exempel bestå av 

köpekontrakt eller depositionsavtal beroende på vad ärendet gäller. De begärda handlingarna 

skall fastighetsmäklaren skicka in till Fastighetsmäklarnämnden inom 3 veckor. Om detta inte 

görs är det direkt avregistreringsgrundande.
32

  

 

Orsaken till anmälningen hindrar inte att Fastighetsmäklarnämnden även granskar 

Fastighetsmäklaren på andra områden. Efter föreläggandet fattar Fastighetsmäklarnämnden ett 

beslut i samband med att ett sammanträde hålls, vanligen en gång i månaden. Beslutet blir 

offentligt när det är underskrivet och klart för expediering och det dröjer därefter cirka en 

vecka innan det är Fastighetsmäklaren tillhanda. Det skickas också ut ett besked om beslutet 

till anmälaren för kännedom.
33

  

 

Ett beslut från Fastighetsmäklarnämnden kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockolms 

län.
34

 För att gå vidare till högre instans, Kammarrätten i Stockholm och Regeringsrätten 

krävs ett prövningstillstånd.
35

 När en fastighetsmäklare väl har fått en varning är det något 

som alltid ligger kvar i registret. Fastighetsmäklarnämnden har dock bett om att få tillstånd av 

                                                           
32

 Telefonintervju med Diego Ortiz på Fastighetsmäklarnämnden 2010-04-20 kl 13.00 
33

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1985 2010-04-20 
34

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1985 2010-05-17 
35

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1982 2010-05-26  

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1985
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1985
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datainspektionen att få ta bort gamla varningar.
36

  

 

Det finns ingen begränsning på hur många varningar en enskild fastighetsmäklare kan få 

innan det leder till en avregistrering, detta beror på varje enskilt fall. Många av anmälningarna 

som kommer in leder inte till en varning på grund av den orsaken som anmälaren uppgett. I 

dessa fall har Fastighetsmäklarnämnden hittat något annat som fastighetsmäklaren skött illa 

och som är varningsgrundande.
37

  

 

Fastighetsmäklarnämnden får många inkommande samtal från bland annat spekulanter, 

säljare och köpare. Många har frågor angående fastighetsmäklarens skyldigheter och 

rättigheter, vad det är som gäller i olika situationer. Många ringer även till 

Fastighetsmäklarnämnden för att få information om fastighetsmäklarens registrering och om 

han/hon tidigare har blivit varnad.  I sådana situationer där en fastighetsmäklare har fått en 

varning är Fastighetsmäklarnämnden noga med att upplysa den som ringer in att de borde 

själva läsa beslutet som ligger till grund för varningen. En varning vittnar inte alltid om 

fastighetsmäklarens lämplighet och det kan vara länge sedan förseelsen inträffade.
38

 

 

Fastighetsmäklarnämnden väljer varje år att granska vissa delar av fastighetsmäklarens 

arbetsuppgifter. Från den 1 juli 2008 och ett år framåt granskades till exempel överlåtelseavtal 

för bostadsrätter, vilket resulterade i att en fastighetsmäklare varnades. Från den 1 Mars till 

och med 31 december 2009 kontrollerades uppdragsavtalen. Detta resulterade inte i någon 

varning eller avregistrering.
39

 De områden som Fastighetsmäklarnämnden väljer att granska är 

ingenting de hemlighåller för allmänheten. Denna information går att ta del av via deras 

hemsida, www.fastighetsmaklarnamnden.se.
40

 

 

Idag kan en fastighetsmäklare bli tilldelad en varning alternativt bli avregistrerad. I det nya 

lagförslaget ges även utrymme för Fastighetsmäklarnämnden att tilldela fastighetsmäklarna en 
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så kallad erinran, vilket är en mildare påföljd. Erinran kommer precis som en varning eller en 

avregistrering att vara offentlig. Detta då Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndlighet.
41 

 

3.3 Övriga tillsynsmyndigheter 

Regelsystemet för Fastighetsmäklarnämnden är inte unikt i sitt slag utan det finns likande 

riktlinjer inom andra yrkesgrupper. Exempel på sådana yrkesgrupper är advokater och läkare. 

För både advokater och läkare har tillsynsmyndigheterna erinran, varning och alternativt 

yrkesförbud att välja mellan. Advokater har också något som kallas god advokatsed som kan 

jämföras mycket med fastighetsmäklarnas motsvarighet god fastighetsmäklarsed. Både för 

advokater och fastighetsmäklare finns det i lagens mening inte någon förklaring till vad detta 

innebär. 

 

Advokater  

Det är Sveriges advokatsamfund som utövar tillsyn över alla advokater som är verksamma i 

Sverige och de måste i sitt utövande som advokater iaktta god advokatsed.
42

 Det är 

Advokatsamfundets disciplinnämnd och styrelsen i samfundet som avgör vad som är god 

advokatsed, alltså vad advokaterna har för skyldigeter och rättigheter i sitt yrke mot klienter 

och klientens motpart (Både etisk plikt och en rättslig skyldighet).
43

 Advokatens plikter 

sträcker sig även utanför själva verksamheten, till exempel vad gällande tystnadsplikten.
44

  

 

Uppfylls inte kriterierna för god advokatsed beslutar disciplinnämnden om lämplig påföljd.
45

 

De olika påföljder som advokatsamfundet kan tilldela är erinran, varning eller uteslutning från 

Advokatsamfundet. Varning kan även kombineras med en straffavgift på 50 000 kronor. 

Uteslutning ur advokatsamfundet, det hårdaste straffet, går att överklaga till Högsta 

Domstolen.
46

 Har en anmälan gjorts mot en advokat är advokaten skyldig att avge ett yttrande 
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och ett skriftligt svar till Advokatsamfundet.  

 

Läkare 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har funnits sedan 1980 och fungerar som en 

domstolsliknande myndighet där fel som begåtts utreds. Syftet med denna myndighet är att 

öka patientsäkerheten inom Hälso- och sjukvården. Nämndens arbetsuppgifter är dels 

disciplinära ärenden om erinran och varning men också behörighetsärenden som leder till 

indragning av legitimation.
47

 

 

Det ställs höga krav på en anmälan till Hälso- och sjukvårdsnämnden där alla personuppgifter 

på anmälaren måste anges. Anmälan måste även ske inom två år efter det att förseelsen har 

begåtts. Finns inte alla uppgiften som krävs avfärdas anmälan. Det är bara den som är eller 

har varit patient som får göra en anmälan eller en närstående om patienten är oförmögen att 

göra detta. Därutöver är också socialstyrelsen, justitieombudsmannen och justitiekanslern 

berättigade att göra en anmälan.
48

  

 

Efter att anmälan kommit in skickas den ut till den som har blivit anmäld. Denne får i sin tur 

göra ett yttrande. Sedan sker en granskning av medicinska experter och därefter utfärdar 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ett beslut i ärendet. De disciplinära påföljder som kan 

tilldelas är erinran eller varning. Beslutet kan överklagas men det måste ske inom en tidsfrist 

på tre veckor efter att den anmälde fått beslutet tilldelat. Överklagan skall ske till 

förvaltningsrätten i Stockholm.  

 

Den anmälan som skickas in till hälso- och sjukvårdsnämnden är offentlig men kan beläggas 

med sekretess om den kan innebära betydande olägenhet för den anmälda. 
49
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3.4 Fastighetsmäklarlagen 

Nuvarande Fastighetsmäklarlag kom till 1984 och reviderades 1995 (1995:400). Den består 

av 23 paragrafer som är uppdelade under fyra rubriker. Dessa rubriker är Allmänna 

bestämmelser, registrering av fastighetsmäklare, fastighetsmäklares uppdrag och ersättningar 

för fastighetsmäklares uppdrag. Fastighetsmäklarlagen består av både näringsrättsliga 

bestämmelser som berör kraven från Fastighetsmäklarnämnden på registrering, tillsyn och 

återkallning av registrering och civilrättsliga bestämmelser som grundar sig på uppdrag och 

ersättning. Det är en konsumenträttslig skyddslagstiftning som skall skydda de personer som 

anlitar en fastighetsmäklare vid en bostadsförsäljning.
50

  

 

Den nuvarande Fastighetsmäklarlagen som infördes 1995 beslutade regeringen att se över tio 

år senare, alltså år 2005 för att anpassa Fastighetsmäklarlagen till yrkets utveckling.
51

 Syftet 

var att konsumenten skall vara skyddad efter de aktuella förhållandena och de verksamma 

fastighetsmäklarna skall ha bra förutsättningar för att utföra sitt arbete. Under 2006 började 

arbetet med att utforma en ny Fastighetsmäklarlag av experter och sakkunniga.
52

 Eftersom att 

det var så omfattande ändringar och förbättringar som behövde göras var, och är, förslaget att 

1995 års fastighetsmäklarlag upphävs och ersätts med en helt ny lag.
53

  

 

Det nya förslaget till Fastighetsmäklarlagen ”Fastighetsmäklaren och konsumenten SOU 

2008:6” kommer nedan att presenteras i korthet med en komplettering av juristen Magnus 

Melins föreläsning om den nya lagen vid Högskolan i Gävle . Observera att detta i skrivande 

stund är ett förslag och ej vunnit laga kraft. Lagen kommer troligtvis att tas i bruk vid 

årsskiftet 2010/2011. De huvudsakliga förändringarna i den nya lagen är de som följer nedan. 

 

 Lagen kommer endast att gälla för konsumentförhållandet, vilket innebär att bara de 

som riktas eller utför yrkesmässig fastighetsförmedling åt konsumenter. Detta 

medverkar till att konsumentskyddet kommer att bli starkare än vad det är idag.
54

 Det 
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betyder även att kommersiella fastigheter kommer att vara oreglerade. Skälet till detta 

är att Fastighetsmäklarnämnden inte vill utöva tillsyn över kommersiella fastigheter.
55

   

 Fastighetsmäklarens opartiskhet skall regleras ännu hårdare i och med att självinträde 

kommer att bli förbjudet. Det kommer inte att vara tillåtet att förmedla till närstående, 

varken fysisk eller juridisk person. Vid något slags egenintresse vare sig det är 

personligt eller ekonomiskt i förmedlingen måste fastighetsmäklaren avstå från 

förmedlingsuppdraget.
56

 Den nuvarande lagstiftningen säger ingenting om 

förhållandet närstående-mäklare-köpare, men i den nya lagen blir det alltså förbjudet 

att förmedla både till och från närstående.
57

 

 Fastighetsmäklarens skyldigheter kommer att definieras i tre paragrafer. En för 

köparen, en för säljaren och en för uppdragsgivaren. Fastighetsmäklarens skyldigheter 

gentemot de olika parterna blir därmed mer givna. Exempel på skyldigheter är att 

fastighetsmäklaren måste ange ett marknadsvärde samt ge information om köparens 

undersökningsplikt som skriftligen skall tillhandahållas köparen.
58

 

 Det som idag bedöms som förtroenderubbande verksamhet, till exempel förmedling av 

lån eller försäkringar kommer i den nya lagen vara sidotjänster som skall anmälas till 

Fastighetsmäklarnämnden som registrerar detta. Fastighetsmäklaren måste upplysa 

både köpare och säljare om denna verksamhet och ersättningen för tjänsten.
59

  

 Ett exempel på vad Fastighetsmäklarnämnden kan göra i och med den nya lagen är att 

ge ett förhandsbesked till fastighetsmäklaren om dennes agerande/handlande 

överensstämmer med god fastighetsmäklarsed eller ej. Detta innebär att 

Fastighetsmäklarnämnden i förväg ger ett besked vilket leder till att 

fastighetsmäklaren kan ta ställning till situationen i förväg.
60
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 Varning eller avregistrering är de påföljder som Fastighetsmäklarnämnden använder 

sig av idag. I det nya lagförslaget kommer en tredje påföljd att införas, en så kallad 

erinran. Detta är en mildare bestraffning än de två som redan förekommer. 

Avregistrering gäller idag med omedelbar verkar. I den nya lagen kan Fastighets-

mäklarnämnden besluta om när avregistreringen skall ske i varje enskilt fall.
61

 För att 

den skall gälla omedelbart måste det vara enligt ett särskilt förordnande.
62

  

 Reklamations och preskriptionsbestämmelser skall tillhandahållas för den som vill 

rikta skadestånd mot fastighetsmäklaren. Fastighetsmäklaren skall underrättas om 

detta inom skälig tid, dock senast 10 år efter avslutat uppdrag.
63

 

 Provisionen skall fortfarande kunna avtalas fritt mellan fastighetsmäklaren och 

uppdragsgivaren. Det tillkommer däremot en presumtion om att ersättningen skall vara 

skälig. Fastighetsmäklaren skall även överlämna en dokumentation över de personer 

som denne har anvisat för att ha rätt till provision i de fall där förmedlingen inte har 

fullföljts.
64

 

 Fastighetsmäklartiteln kommer att straffskyddas vilket innebär att konsumenten blir 

säkrare på att den som utger sig att vara fastighetsmäklare också uppfyller alla kraven 

i Fastighetsmäklarlagen.
65

  

 Idag är det bara köparen som måste tilldelas en objektsbeskrivning men i och med den 

nya lagen skall alla seriösa spekulanter tilldelas en sådan. Ägarens namn behöver inte 

dokumenteras i objektsbeskrivningen, men däremot skall alla inskrivna servitut och 

gemensamhetsanläggningar nämnas. Om en energideklaration utförts skall detta även 

skrivas in och en budgivningslista skall alltid upprättas. Om huset har stylats samt 

information om bostadens andelstal, förmögenhetsvärde och årsavgift (samt beslutade 

ändringar om årsavgiften) skall finnas med. Även om bostadsrättsföreningen är äkta 
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eller oäkta skall framgå av objektsbeskrivningen. I den nya Fastighetsmäklarlagen 

kommer ombud endast att vara tillåtet vid tillträde, inte i några andra fall.
66

 

 Boendekostnadskalkyl skall med nuvarande lagstiftning erbjudas. Köparen kan idag 

avstå och då behöver ingen boendekostnadskalkyl upprättas. I den nya lagen skall 

istället boendekostnadskalkyl endast upprättas om köparen begär detta. 
67
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4. Empiri 

Nedan presenteras resultaten från den empiriska undersökningen som utförts. Empiri kan 

förklaras som observationer av verkligheten, och ordet empiri kan översättas till erfarenhet.
68

 

Först följer en kategorisering av alla varningar och avregistreringar, sedan den geografiska 

spridningen, åldersfördelningen, könsfördelningen och till sist vem som har anmält 

fastighetsmäklaren till Fastighetsmäklarnämnden.  

 

4.1 Grund för varningarna 

Antalet ärenden under år 2008 och 2009 uppgick till sammanlagt 138 stycken. Det handlade 

om 72 varningsärenden och 1 avregistreringsärende år 2008 och 61varningarsärenden och 4 

avregistreringsärenden år 2009. 
69

 

 

Som tidigare nämnts har vissa varningar flera orsaksgrunder, vilka alla har räknats med i 

kategoriseringen. Därför har det totala antalet varnings- och avregistreringsgrunderna ökat 

från 138 stycken till 221 varningsgrunder. Sammanlagt med den tidigare studiens 159 

varningsgrunder blir det totalt 380 stycken på en 5-årsperiod. En total procentsats över hela 

perioden redovisas i slutet av varje kategori. 

 

De kategorier som använts är samma som de i den tidigare studien, det vill säga: 

Kontraktskrivningen, Objektsbeskrivning, Ekonomiska svårigheter, Uppdragsavtal, 

Självinträde, Identitetskontroll, Budgivning & Lockpriser, Provision, Boendekostnadskalkyl 

och Övrigt.
70

 Här nedan följer en närmare definition av var och en av de olika kategorierna 

samt vilka slags varningar som hamnat under respektive kategori. I slutet av varje kategori är 

även en jämförelse med den tidigare studien med som är gjord på samma ämne.
71

 Observera 

att antalet varningar inte är jämförbart mellan de två studierna eftersom den tidigare studien 

var på tre år och denna studie är på två år. Därför har procentsatserna desto större betydelse 
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där siffrorna kan jämföras och förändringar och trender kan utläsas. 

 

4.1.1 Kontraktskrivningen 

Denna kategori var den klart största med totalt 57 stycken av det totala antalet om 221 

varningsgrunder. Detta utgjorde 25,8 %. Kategorin berör ärenden som kommit in till 

Fastighetsmäklarnämnden på grund av oklarheter och brister i kontraktet. I många av fallen 

gällde det utformning av klausuler såsom återgångs- eller besiktningsklausuler. Många gånger 

har fastighetsmäklarna frångått ramavtalen inom företaget och skapat egna klausuler som inte 

varit tillräckligt omfattande och för svåra att utläsa vad de egentligen betyder.
72

 Ett exempel 

på en besiktningsklausul som har lett till att fastighetsmäklaren blivit varnad är:  

 

”Köparen har rätt att efter köpet låta besiktiga fastigheten med hjälp av sakkunnig 

besiktningsman senast den 18 juli 2008. Om köpet efter att ha genomfört en sådan besiktning 

inte önskar stå fast vid köpet, äger köparna rätt att begära köpets återgång. 

 

Begäran om återgång skall framställas skriftligen till säljaren senast den 21 juli 2008 eller 

senast tre dagar efter besiktningstillfället...
73

  

 

Fastighetsmäklarnämnden menar i sitt beslut här att besiktningsklausulen inte fungerar i 

praktiken. Eftersom köparna, om de låter besiktiga tidigare än den 21 juli, i alla fall bara har 

tre dagar på sig att begära en återgång av köpet och det oftast tar längre tid än tre dagar att få 

ett besiktningsutlåtande.
74

 

 

Även hanteringen av handpenning har skapat en hel del oreda för fastighetsmäklarna. Att inte 

ha ett klientmedelskonto är någonting som lätt kan skapa problem i arbetet och i vissa fall var 

detta just grunden för de varningarna som berörde ämnet. Att skilja på kundernas 

handpenningar, att sköta utbetalningarna i tid och att ständigt informera kunderna om varför 
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fastighetsmäklaren gör de olika delarna i arbetet är ett mycket bra sätt för att undvika 

situationer där förtroendet rubbas.
75

 

De paragrafer som Fastighetsmäklarnämnden har hänvisat till i Fastighetsmäklarlagen rörande 

dessa beslut är 12§ att uppdraget skall uppföras omsorgsfullt, 16§ som säger att 

fastighetsmäklaren är skyldig att ge råd och upplysning samt 19§ där fastighetsmäklaren skall 

verka för att köpare och säljare kommer överens och upprättar alla nödvändiga handlingar.
76

 

 

I den tidigare studien liksom i denna är kontraktskrivningen den största orsaken till att 

fastighetsmäklare blir varnade. Under 2005-2007 var det 46 personer, 29 %, som bröt mot 

något som har med kontraktskrivningen att göra. För 2008-2009 var det 57 stycken, det 

motsvarar 25,8 % som begått ett misstag i samband med kontraktet. Det har procentuellt sett 

skett en liten minskning men det är fortfarande väldigt många misstag som sker inom detta 

område. 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 103 ärenden, som totalt utgjorde 27 %. 

 

 

4.1.2 Objektskrivningen 

I vår undersökning blev 20 stycken, 9,1 % varnade på grund av något i objektsbeskrivningen. 

Det är i flera av fallen relevant information som skall vara med i objektsbeskrivningen som 

har uteblivit, eller att det förekommer felaktiga uppgifter. 

Några exempel på de typer av varningar som hamnat i denna kategori är då en 

fastighetsmäklare angett i objektsbeskrivningen att husets byggnadsår var 1970, boarean var 

126 kvm och biarean 92 kvm. Enligt ett utdrag från lantmäteriet var byggnadsåret i själva 

verket 1950, boarean 111 kvm och biarean 62 kvm. Fastighetsmäklaren menade i detta fall att 

byggnadsåret ändrats då den nuvarande byggnaden uppfördes på grunden till det ursprungliga 

huset. Fastighetsmäklaren menade även att det skett flera ombyggnationer som låg till grund 
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för den nya arean.
77

 I ett annat ärende angavs det i objektbeskrivningen att ”bostaden är ej 

pantsatt” trots att den enligt ett utdrag ur lägenhetsförteckningen och intagsblanketten var 

pantsatt.
78

 Ett annat fel som förekommit är utelämnade eller felaktiga uppgifter kring 

taxeringsvärdet.
79

 

 

De paragrafer som Fastighetsmäklarnämnden har hänvisat till i dessa ärenden är 16§-18§ i 

Fastighetsmäklarlagen. I den 16§ beskrivs det att fastighetsmäklaren skall verka för att 

säljaren uppger alla uppgifter som kan vara av betydelse för köparen. Fastighetsmäklaren 

skall även ge både säljare och köpare råd och upplysningar om fastigheten. I den 17§ är 

fastighetsmäklaren skyldig att kontrollera vem som äger fastigheten och har förfoganderätt 

samt om det finns några belastningar eller nyttjanderätter såsom inteckningar eller servitut. 

Fastighetsmäklaren är också skylding enligt den 18§ att ge köparen en beskrivning av 

fastigheten där fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, ålder, storlek och byggnadssätt skall 

anges. Dessa lagar är hänförda till fastigheter men enligt Fastighetsmäklarlagens 2§ så gäller 

även dessa regler för bostadsrätter.
80

  

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 39 ärenden, som totalt utgjorde 10.2 %. 

 

4.1.3 Ekonomiska svårigheter 

Det var totalt 19 stycken, 8,6 % i vår undersökning som tillhörde kategorin ekonomiska 

svårigheter. Varningar som hamnade under denna kategori var till exempel när 

fastighetsmäklaren inte betalat in sin årsavgift till Fastighetsmäklarnämnden, var skuldsatt 

eller utfört skattebrott av något slag. 

 

Förklaringarna som fastighetsmäklarna har haft till Fastighetsmäklarnämnden då det har 

kommit in anmälan om skattebrott är exempelvis att fastighetsmäklarens revisor har glömt att 
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stämma av fastighetsmäklarens bankkonto i bokslutet. I vissa fall menar fastighetsmäklaren 

även att en medarbetare har gjort fel men att han/hon glömde att granska medarbetarens 

arbete.
81

 I enstaka fall har fastighetsmäklare dömts för skattebrott och försvårande av 

skattekontroll. Här ifrågasatte Fastighetsmäklarnämnden fastighetsmäklarens redbarhet och 

lämplighet för yrket. Fastighetsmäklaren erkände att det blivit fel i inkomstdeklarationen men 

att det inte var uppsåtligen. Fastighetsmäklarnämnden bedömde att det ändå var så pass 

allvarligt att fastighetsmäklaren skulle tilldelas en varning.
82

  

 

Fastighetsmäklarnämnden har här hänvisat fastighetsmäklarlagens 6§ och 8§. I 6§ anges 

kraven upp för att bli registrerad som fastighetsmäklare och i 8§ beskrivs under vilka 

förutsättningar Fastighetsmäklarnämnden är skyldig att avregistrera en fastighetsmäklare. Det 

är alltså en bedömning om personens lämplighet att fortsätta utöva yrket.
83

 

 

Åren 2005-2007 var det 15 stycken under denna kategori vilket utgjorde 10 %. Under 2008-

2009 var det 19 stycken, procentuellt sett har det skett en minskning till 8,6 %. Under 2009 

genomfördes endast ett begränsat antal registerkontroller såsom systematiskt slarv med 

årsavgiften som skall betalas in, restförda skulder eller misstanke om brott. 
84

 Detta kan ligga 

till grund för den minskning på området som har skett. 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 34 ärenden, som totalt utgjorde 8.9 %. 

 

 

4.1.4 Uppdragsavtalet 

18 stycken av det totala 221 varningsgrunderna behandlar uppdragsavtalet vilket utgör 8,1 % . 

Dessa varningar handlade många gånger om att fastighetsmäklaren hade avtalat om längre 

ensamrättstid än vad som är tillåtet, vilket är tre månader. Ett annat exempel var när 

fastighetsmäklaren inte hade verkat för att avtalet sägs upp korrekt och i tid vilket kan försätta 
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säljaren i ekonomiskt svåra situationer. 

 

Uppdragsavtalet är ofta ett standardavtal som har tagits fram centralt i de olika företagen. Här 

gäller det att fastighetsmäklaren undersöker eventuella ändringar noga så att de inte strider 

mot god fastighetsmäklarsed samt att ändringarna håller sig inom ramverket för svensk lag. 

Även det faktum att fastighetsmäklaren inte har skrivit ner allt som skall gälla och hur 

situationer skall hanteras har legat till grund för varningarna. 

 

De laghänvisningar som Fastighetsmäklarnämnden har gjort för de varningar som hamnat 

under denna kategori är framför allt 11§ och 12§ i Fastighetsmäklarlagen. I den 11§ står det 

att uppdragsavtalet skall vara skriftligt och att inga marknadsföringsåtgärder får ske innan 

uppdraget är undertecknat av samtliga parter. I 12§ talas det återigen om god 

fastighetsmäklarsed. De flesta felen som begås i denna kategori kan härledas till 

uppsägningen av ett uppdragsavtal där fastighetsmäklarna hanterat detta felaktigt. 

 

Denna kategori har ökat sedan den tidigare studien från 12 stycken, 7,5 % till 18 stycken och 

8,1 %. Här har fallen med egna tillägg i avtalen blivit mer vanliga. 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 30 ärenden, som totalt utgjorde 7,9 %. 

 

4.1.5 Självinträde 

I vår undersökning var det 8 stycken varningsgrunder som hamnade i denna kategori om 

självinträde. Detta motsvarade 3,6 % av det totala antalet. Denna kategori behandlar de 

ärenden där fastighetsmäklaren handlat med fastigheter, köpt objekt som han/hon själv har 

förmedlat eller där fastighetsmäklaren har engagemang i företag som säljer nyproduktion. I ett 

ärende från 2009 arbetade fastighetsmäklaren även som agent åt Eksjöhus AB, vilket 

minskade hans förtroende som fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarnämnden.
85
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Att det är förbjudet att driva handel med fastigheter samtidigt som denne arbetar med 

förmedling av fastigheter framgår av Fastighetsmäklarlagens 14§ och ses som 

förtroenderubbande verksamhet. En fastighetsmäklare får inte heller själv eller till någon 

närstående förmedla en fastighet, det framgår av 13§ som hänvisar till Konkurslagens 4 

kapitel 3§. Orsaken till båda dessa förbud är att fastighetsmäklaren skall vara en opartisk 

mellanman. Detta finns reglerat i Fastighetsmäklarlagen 12§. Det är just dessa tre paragrafer 

som Fastighetsmäklarnämnden har använt som stöd till de varningar som skett i denna 

kategori. 

 

Det har under 2005-2007 varit 12 stycken som blivit varnade vilket motsvarar 7,5 %. Åren 

2008-2009 hade detta antal sjunkit ner till 8 stycken och endast 3,6 %.  

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 20 ärenden, som totalt utgjorde 5,2 %. 

 

 

4.1.6 Identitetskontroll 

I vår undersökning var det 31 stycken, 14 %, av alla varningsgrunderna som utgjorde fel i 

samband med kontroll av identiteten av de inblandade parterna. Här finns det, mellan åren 

2008-2009, några fall där identiteten inte har säkerställts. Det förekom även fall där kontrollen 

inte har genomförts på fullmaktsgivare och delägare vid undertecknande av 

förmedlingsuppdraget. 

 

Identitetskontrollen är obligatorisk vid två tillfällen under förmedlingsprocessen. 

Fastighetsmäklaren skall be om uppvisande av giltig legitimation vid förmedlingsuppdragets 

tecknande för den som tecknar förmedlingsuppdraget och senast vid kontraktskrivningen för 

köparna av objektet.  

 

Lagen om penningtvätt (1993:768) upphörde att gälla den 15 mars 2009, varvid lagen om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) trädde i kraft.
86

 Vår studie 
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som gäller åren 2008-2009 berörs alltså av båda lagarna. Detta ledde till att en extra kontroll 

av dessa ärenden genomfördes så att varningsgrunderna fastslogs ordenligt.  

 

Till stöd för dessa ärenden finns även Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd (2005:1) 

tillgängliga.
87

 Här framgår det att det är uppdragsgivaren som fastighetsmäklaren ingår en 

affärsförbindelse med och att det därav skall genomföras en identitetskontroll av 

uppdragsgivaren innan affärsförbindelsen ingås. Det framgår även att identiteten skall 

kontrolleras på både fullmaktstagaren och fullmaktsgivaren och även ombudet om det 

förekommer ett sådant. 

 

Mellan åren 2005-2007 fanns det 10 ärenden som föll under denna kategori, vilket utgjorde 6 

% totalt.  Mellan åren 2008-2009 fanns 31 ärenden vilket motsvarade 14 % av det totala 

antalet ärenden. En anledning till den stora ökningen kan vara det faktum att den nya lagen 

trädde i kraft i mars 2009. I och med att denna lag infördes försvann det så kallade         

"känd-begreppet". När vi granskade samtliga ärenden under denna kategori framgår det att 

många av fastighetsmäklarna missat en identitetskontroll av en uppdragsgivare där de ansett 

att de redan har en erkänd affärsrelation. De menade då att det blir överflödigt med två 

kontroller av identiteten. 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 41 ärenden, som totalt utgjorde 10,8 %. 

 

 

4.1.7 Budgivning och lockpriser 

Inom detta delområde förekom det 7 stycken ärenden. Detta motsvarade 3,2 % av alla 221 

varningsgrunder. I ett exempel från 2009 fick köparna till en fastighet veta av 

fastighetsmäklaren att de hade vunnit budgivningen men att det inte var någon brådska med 

att skriva kontrakt. Köparna visste inte att muntliga löften i samband med budgivningen inte 

var bindande och innan de hann skriva på något bindande avtal inkom det flera bud och 

köparna förlorade istället budgivningen.
88
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Budgivningen är en viktig del i förmedlingsprocessen och här ökar kraven ständigt på en så 

kallad transparent budgivning vilket betyder att samtliga budgivare och bud skall kunna 

redovisas i efterhand. Här finns det exempel både från 2008 och 2009 där köpare har anmält 

fastighetsmäklaren för att inte ha redovisat budgivningen på ett korrekt sätt. 

 

Lockpriser är svårt att bevisa då värderingen som fastighetsmäklaren gör speglar marknaden 

just vid det tillfället och det kan vara svårt att bevisa att lägenheten eller fastigheten inte var 

rätt prissatt. I de fall som har tagits upp under dessa år är det tydliga bevis som riktats mot 

fastighetsmäklaren men detta är en kategori där mörkertalet kan vara stort då bevisbördan är 

svår att styrka. 

 

Mellan åren 2005-2007 förekom det 9 fall som hamnade i denna kategori vilket utgjorde 6 % 

av samtliga ärenden. Av dessa nio var det två stycken som föll under kategorin lockpriser. I 

ett av dessa fall var det ett systematiskt fel som fastighetsmäklaren gjorde och hela 41 akter 

blev föremål för granskningen.
89

 

 

Mellan åren 2008-2009 förekom det 7 fall i denna här kategorin vilket utgjorde 3,2 % av 

samtliga ärenden. Av dessa var det endast ett som föll under kategorin lockpriser. I detta fall 

ifrån 2008 steg priset med hela 72 %. Fastighetsmäklaren, som arbetade för Notar, menade på 

att det var två spekulanter som hade bestämt sig för att vinna budgivningen. 

Fastighetsmäklarnämnden ansåg däremot att skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset 

var för stort. Under budgivningen på denna etta med kokvrå inkom det hela 34 stycken bud.
90

 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 16 ärenden, som totalt utgjorde 4,2 %. 

 

 

4.1.8 Provision 

I vår undersökning var det 7 stycken som hamnade under denna kategori, 4 %. Här granskar 

Fastighetsmäklarnämnden frågor som bland annat rör god fastighetsmäklarsed vad gäller 
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ersättningsfrågor. De inte behöriga att avgöra tvister kring ersättning och/eller provision. De 

har heller inte behörighet att avgöra mål som rör fastighetsmäklarens ersättning när 

uppdragsgivaren gör sig skyldig till kontraktsbrott. Ett exempel från de varningar som skett i 

denna kategori är då fastighetsmäklaren i uppdragsavtalet skrivit följande villkor
91

 

– 3,5 % på del av köpeskillingen överstigande 1 600 000 

– 15 % på del av köpeskillingen mellan 1 600 000 och 1 800 000 

 – 20 % på köpeskillingen överstigande 1 800 000 

 

Fastighetsmäklaren debiterade sedan säljarna med 3,5 % av 1 600 000 + 15 % av 200 000 + 

20 % av 250 000. Fastighetsmäklaren menade att det skett en felskrivning i uppdragsavtalet 

och att parterna var överens om att provisionen skulle utgå med 3,5 % upp till 1 600 000 och 

inte överstigande som formuleringen blev av misstag. Fastighetsmäklaren påstår också att det 

var säljarens idé att ha en så kallad provisionstrappa. Fastighetsmäklarnämnden beslutade i 

ovan nämnda fall att ge fastighetsmäklaren en varning på grund av fastighetsmäklarlagens 

11§ stycke 1 som säger att "uppdragsavtalet skall vara skriftligt och inga andra villkor än de 

som står där kan åberopas. Det strider mot god fastighetsmäklarsed att åberopa ett felaktigt 

provisionsvillkor".
92

  

 

I den tidigare studien var denna kategori representerad av 7 ärenden motsvarande 4 %. I vår 

undersökning förekom det endast 5 fall, 2,3 %.  

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 12 ärenden, som totalt utgjorde 3,2 %. 

 

 

4.1.9 Boendekostnadskalkyl 

I vår undersökning var det 6 stycken, totalt 2,7 %, som hamnade under denna kategori. Alla 

köpare har rätt att få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad i god tid före 

kontraktskrivningen vilket regleras i Fastighetsmäklarlagens 18§. I de flesta fall där 
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fastighetsmäklaren blivit varnad har det inte upprättats någon boendekostnadskalkyl. I vissa 

fall har den upprättats men försent. I ett fall var det så att fastighetsmäklaren skrev en 

friskrivning från att upprätta en boendekostnadskalkyl, se friskrivningen nedan:  

”Härför friskriver jag/vi handläggande fastighetsmäklare från ansvar och skyldighet 

avseende sådan beräkning som föreskrivs i fastighetsmäklarlag”…
93

 

Enligt 4§ i Fastighetsmäklarlagen kan en fastighetsmäklare inte avtala bort detta ansvar. 

Fastighetsmäklarnämnden accepterar däremot att en köpare kan avstå från att få en 

boendekostnadskalkyl upprättad. Anledningen till att många väljer att avstå, är att banker och 

andra kreditinstitut ofta kan gör en boendekostnadskalkyl för köparens hela ekonomiska 

situation. De har dock inte lika mycket information om bostaden och därför kan det vara av 

god idé att också låta fastighetsmäklaren upprätta en boendekostnadskalkyl.  

 

I både den tidigare studien och denna var det 6 stycken som inte upprättade en 

boendekostnadskalkyl vilket för 2005-2007 motsvarade 4 % och 2008-2009 6 stycken, 2,7 %. 

I samtliga fall var det frågan om ej upprättade kalkyler, det förekom inget fall där kalkylen var 

felaktig. 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 12 ärenden, som totalt utgjorde 3.2%. 

 

 

4.1.10 Övrigt 

De varningar som inte passade in under någon av kategorierna ovan har vi samlat i denna 

kategori. Den tidigare studien samlade de varningar som fanns representerade i max 3 fall 

under övrigt . Utöver dessa tog de bland annat upp användande av oregistrerad medhjälpare, 

dömd för andra brott och slarv med posthanteringen. 

 

I vår studie för 2008-2009 föll 50 ärenden in under denna kategori vilket utgjorde 22,6 %. 

Förutom de ovan nämnda orsakerna fanns det många andra anledningar representerade vilka 
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presenteras, och i vissa fall kommenteras, nedan. 

 

Vad gällande fastighetsmäklarens agerande fanns det exempel på bland annat 

kontrollskyldigheten. I ett exempel blev en fastighetsmäklare avregistrerad för att han bland 

annat inte tagit reda på vem som hade rätt att förfoga över den aktuella fastigheten.
94

 

 

Här tas även fastighetsmäklarens upplysningsplikt, dokumentationsskyldighet och opartiskhet 

upp. Exempelvis hade fastighetsmäklaren inte kontrollerat, eller informerat, om uppgifterna 

kring storleken på ett förråd stämde i verkligheten. Här hade fastighetsmäklaren fått muntliga 

uppgifter från säljaren att det var fråga om ett stort förråd. Då köparen frågade om storleken 

på förrådet gick fastighetsmäklaren på säljarens uppgifter och antog då att det hade normala 

mått, cirka 4 kvadratmeter. När nyckel fanns tillgänglig och förrådets storlek kontrollerades 

visade det sig att förrådet inte ens var en kvadratmeter stort. Detta var ett fall som Allmänna 

reklamationsnämnden hade behandlat och på grund av detta valde Fastighetsmäklarnämnden 

att granska ärendet.
95

 

 

Några fall av fastighetsmäklartjänster via internet har också granskats. Här fanns det flera 

exempel men ett uppseendeväckande fall från 2009 beskriver en fastighetsmäklare som inte 

personligen besökte objektet vid intaget. Kontraktskrivningen och tillträdet skedde ofta på 

distans och för att utföra ID-kontrollen bad fastighetsmäklarna parterna att skicka över en 

kopia av giltig ID-handling. Fastighetsmäklarnämnden har granskat flera fall av 

internettjänster och har kommit fram till att det finns vissa delar i arbetet som inte kan utföras 

på distans, till exempel intag och ID-kontroll.
96

 

 

Många fall rörande marknadsföring hamnade under denna kategori. I ett fall blev 

fastighetsmäklaren varnad för att inte ha hanterat uppgifterna om säljaren tillräckligt 

omsorgsfullt då säljaren hade skyddad identitet.
97

 I ett annat fall angående marknadsföring 

blev fastighetsmäklaren varnad för att ha publicerat bilder i objektsbeskrivningen som gav 
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intryck av att det utanför lägenheten på nedre botten fanns en iordningsställd uteplats med 

möbler. På platsen stod det i vanliga fall en piskställning som nyttjades av medlemmarna i 

bostadsrättsföreningen.
98

  

 

Under marknadsföring hamnade många ärenden under åren 2008-2009 och vi hade därför 

gärna haft en egen kategori för fall som behandlade just marknadsföring. Speciellt då 

marknadsföringskanalerna ständigt utvecklas och den blir allt mer viktig i 

förmedlingsprocessen. I den tidigare studien var fall med felaktig marknadsföring inte alls 

vanligt förekommande. 

 

Nedan presenteras de underkategorier som var aktuella under avsnittet övrigt. Detta 

presenteras för att ge en överblick av kategorin samt vilka ärenden som hamnade här. I 

diagrammet presenteras förkortningar, en förklaring följer nedanför diagrammet. 

 

Figur 1.  Övrigt, underkategorier. 
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 - Omsorg: Omsorgsplikten 

 - Upplysning: Upplysningsplikten 

 - MF: Marknadsföring 

 - Medhjälpare: Oregistrerad medhjälpare 

 

Av diagrammet framgår det att det är tre underkategorier som är överrepresenterade. Dessa 

kategorier har mer eller mindre med marknadsföring att göra, vilket visar på att en egen 
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kategori skulle ha varit bra att ha. 

 

Mellan åren 2005-2007 var det 24 ärenden som föll under denna kategori, vilket motsvarade 

14 %. Denna siffra ökade till 50 stycken 2008-2009, vilket motsvarade 22,6 %. Förklaringen 

till denna ökning finns mycket i att antalet fall som har hamnat under marknadsföring har ökat 

otroligt mycket. Detta är en kategori som vi gärna hade velat ha separat, men eftersom att 

studien skall utgöra en fortsättning på en tidigare studie så valde vi att bara belysa detta och 

inte göra en ny kategori. Detta kommer att kommenteras mer ingående i analysdelen. 

 

Totalt sett under denna 5-årsperiod förekom det alltså 74 ärenden, som totalt utgjorde 19,4 %. 

 

4.1.11 Sammanfattning av varningskategorierna 

Diagrammet nedan visar varningarna både från denna studie och den tidigare studien. Den ger 

en tydligare bild över vilka kategorier som har förändrats mycket och vilka det inte skett 

någon större förändring med. 

 

Figur 2. Utvecklingen av varningskategorierna från 2005-2007 till 2008-2009 
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Sammanfattningsvis ser utvecklingen positiv ut då sju av kategorierna har minskat. En av de 

kategorier som har den mest tillfredställande minskningen är kontraktskrivning. Att denna 

minskar tyder på att kunskapen och skapandet av standardavtal har ökat och idag är det mer 

regel än undantag att de stora fastighetsmäklarföretagen använder sig just av 

standardlösningar till bland annat avtalsdelen i förmedlingsprocessen.
99

 I denna kategori 

hamnade även de ärenden som rörde depositionsavtal och klientmedelskonto. Även denna del 

har en positiv utveckling och det numera är ovanligt att fastighetsmäklare arbetar utan 

klientmedelskonto och depositionsavtal. 

 

Att självinträdet ser ut att minska är väldigt positivt. En anledning till denna positiva 

utveckling kan vara att  noggrannhet och ett seriöst yrkesutövande prioriteras hos dagens 

fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden arbetar aktivt med tillsyn och detta leder 

ständigt till att yrkesrollen förtydligas och fastighetsmäklarna blir mer professionella i sitt 

yrkesutövande. 

 

I några fall tycks utvecklingen dessvärre ha gått åt motsatt håll. I fråga om identitetskontroll 

så har det skett en markant ökning. I många av de ärenden som har studerats syns det tydligt 

att fastighetsmäklarna inte arbetar systematiskt med att reglerna angående identitetskontrollen 

följs.
100

 I många av fallen var det fråga om utebliven kontroll vid både intaget och vid 

kontraktskrivningen. Detta är någonting som måste förbättras då reglerna kring detta är till för 

att skydda både säljare och köpare. 

 

Under kategorin övrigt har många fall av felaktig marknadsföring stått för ökningen. 

Vilseledande marknadsföring, oförsiktig hantering av personuppgifter och inkorrekta 

uppgifter kring objektet är några av de varningsgrunder som har dykt upp under 2008-2009.
101

  

 

                                                           
99

 Utläst från tillsynsärendena 2008-2009.  
100

 Tillsynsärende 2008-2009 
101
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4.2 Avregistreringar 

Under perioden 2008-2009 var det fem fall som lett till att fastighetsmäklare blivit 

avregistrerade. I dessa fall var det många saker som låg till grund för beslutet. Det är tydligt 

att Fastighetsmäklarnämnden bara väljer att avregistrera en fastighetsmäklare om de inte ser 

någon annan lösning. I och med att en fastighetsmäklare blir avregistrerad får denne 

näringsförbud. Fastighetsmäklaren kan dock återfå sin registrering, men då krävs det att 

han/hon visar att åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemet. Detta kan till 

exempel handla om skuldsanering eller utbildning inom det aktuella området.
102

 

En grund för avregistrering kan vara att fastighetsmäklaren till exempel har besvarat 

föreläggandet försent eller inte har skickat in begärda förteckningar i tid. I de ärenden där 

Fastighetsmäklarnämnden har valt att avregistrera personen i fråga har denna till exempel 

undvikit att besvara förelägganden och personen har även helt avstått från att skicka in 

förteckningar. Andra exempel på avregistreringar var brott mot bokföringslagen, bedrägeri, 

urkundsförfalskning och uppdragsavtal skrivna i fastighetsmäklarföretagets namn. 

 

Under den aktuella perioden förekom det avregistreringar i 5 fall och under 2005-2007 fanns 

det 9 fall där avregistrering blev Fastighetsmäklarnämndens beslut.  Majoriteten av dessa fall 

handlade om att fastighetsmäklarna inte längre ansågs redbara och lämpliga att fortsätta sitt 

arbete. I många av fallen hade fastighetsmäklarna undanhållit akter och annan information 

som Fastighetsmäklarnämnden hade begärt att få ta del av. 

 

I Fastighetsmäklarlagens 8§ beskrivs det när en avregistrering kan utföras. I den aktuella 

paragrafen nämns 6§ där redbarheten och lämpligheten omnämns. 

 

Vidare nämns 7§ i många av ärendena. Denna beskriver fastighetsmäklarens skyldighet att 

låta Fastighetsmäklarnämnden granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till 

verksamheten. Enligt 12§ skall fastighetsmäklaren utföra sitt arbete omsorgsfullt och iaktta 

god fastighetsmäklarsed, något som ofta blir ifrågasatt i dessa ärenden. 

                                                           
102
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Om det totala antalet avregistreringar slås ut på varje år i respektive tidsperiod, 

avregistrerades 3 fastighetsmäklare per år 2005-2007 och 2,5 stycken 2008-2009. Detta visar 

på en liten minskning, om än bara marginell. 

 

 

4.3 Anmälaren 

Här redovisas vilka det är som har anmält fastighetsmäklarna till Fastighetsmäklarnämnden. 

Totalt var det 137 personer som var aktuella för denna undersökning då det totalt inkommit 

137 ärenden som lett till varningar eller avregistreringar mellan åren 2008-2009. I det sista 

fallet, då det förekom 138 ärenden, blev ärendet avskrivet då det hade prövats på nytt. Detta 

ärende räknas inte med här. 

 

I tre fall var det två fastighetsmäklare som anmäldes då båda stod som ansvariga för 

överlåtelsen av det aktuella objektet. De blev anmälda av olika personer då de, enligt 

kunderna, brustit i olika delar av arbetet. Här räknades de två fastighetsmäklarna som två 

enskilda personer då vi ville redovisa båda anmälarna. 

 

Vi har här valt att presentera resultatet i två diagram. I det första presenteras anmälarna som 

representerar parter i en bostadsaffär eller på något sätt har en aktiv relation med 

fastighetsmäklarföretaget. Diagrammet nedan visar antalet anmälare som har rollen som 

köpare, säljare, spekulant, anonym, fastighetsmäklare eller bostadsrättsförening. Dessa parter 

representerar tillsammans 87 stycken av de 137 fallen. 
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Figur 3.  De som har anmält till Fastighetsmäklarnämnden, del 1 
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Den kategori som är störst representerade av samtliga anmälare är köpare som representerar 

totalt 46 stycken, 33,6 % av totalt 137 stycken. Säljarna stod för 23 stycken, 16,8 %, vilket var 

hälften så många som köparna. De 9 spekulanter som valde att anmäla fastighetsmäklaren 

valde att göra detta mycket beroende på en budgivning där det var dålig transparens. 

Spekulanterna representerade totalt 6,6 %. 

 

De anonyma anmälarna uppgick endast till 5 stycken, 3,7 %, och som synes ovan var det även 

1 fastighetsmäklare som valde att anmäla en konkurrerande fastighetsmäklare. Detta med 

anledning av konkurrerande provisionsanspråk. I detta fall ansåg anmälaren att den anmälda 

fastighetsmäklaren försatte kunden i risk att få betala dubbla arvoden. Den anmälda 

fastighetsmäklaren ingick ett förmedlingsuppdrag med kunden innan uppsägningstiden för det 

första uppdragsavtalet hade gått ut. Fastigheten såldes även under denna period av den 

anmälande fastighetsmäklaren.
103

 

 

Den bostadsrättsförening som har anmält valde att anmäla de två fastighetsmäklare som 

ombildade hyreshuset till den aktuella bostadsrättsföreningen. I detta fall ansåg inte 

bostadsrättsföreningen att avtal och tillvägagångssätt var riktigt utfört.
104

 I diagrammet visas 

en förkortning, Brf, istället för bostadsrättsförening.  
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 Tillsynsärende 2009-10-21_09-1710 
104

 Tillsynsärende 2008-09-24_07-4-1522 
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Förutom ovan nämnda kategorier fanns Skatteverket, Allmänna reklamationsnämnden (i 

diagrammet nämnt ARN), Fastighetsmäklarnämnden (i diagrammet nämnt FMN), Bank och 

God man (i diagrammet nämnt GM) och en vakans på 2 stycken. Dessa kategorier visas i 

diagrammet nedan och representerar totalt 52 av alla 137 fallen, vakansen är inte medräknad. 

 

Figur 4. De som har anmält till Fastighetsmäklarnämnden, del 2 
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Skatteverket stod för 11 stycken anmälningar, 8 %. I många fall berodde detta på granskning 

av till exempel deklarationen. Allmänna reklamationsnämnden var anmälare i 7 av fallen,   

5,1 %. De valde att hjälpa kunder som hört av sig och ville klaga och häva det fastighetsköp 

som de hade genomfört. Fastighetsmäklarnämnden valde att granska hela 32 av de 137 fallen, 

23,3 % och av dessa berodde 14 fall av totalt 137 fall, 10,2 % på medial uppmärksamhet som 

fastighetsmäklaren hade haft. Detta bevisar att fastighetsmäklare blir granskade och många 

gånger hamnar i media om det är någonting extra ordinärt de har gjort.
105

  

 

Det är mycket ovanligt att ett kreditinstitut anmäler fastighetsmäklare, men under tidsperioden 

2008-2009 förekom detta vid 1 tillfälle, 0,7 %. Banken ansåg att fastighetsmäklaren hade sålt 

en fastighet till ett alldeles för högt marknadsvärde. I och med detta kunde inte banken ta 

fastigheten som säkerhet för samtliga lån som köparen ansökte om.
106

  

 

Antal vakanser uppgick i denna undersökning till 2 stycken. Detta med anledning av att dessa 

två ärenden blev avskrivna och Fastighetsmäklarnämnden valde att inte gå vidare med 

                                                           
105

 Tillsynsärenden 2008-2009 
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 Tillsynsärende 2009-06-17_08-2080 
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ärendena. På grund av detta ansåg vi inte att det fanns anledning att ta med dessa två då det är 

varnade och avregistrerade fastighetsmäklare som det fokuseras på i denna uppsats.
107 

 

 

4.4 Överklaganden 

Av samtliga fall av varningar och avregistreringar 2008-2009 var det 38 stycken som 

överklagades till Förvaltningsrätten, 27,5 % av totalt 138 fall. Av dessa fall var 33 stycken 

från 2008 och endast 5 från 2009. En anledning till att det var så få överklaganden under 2009 

kan bero på att många av ärendena inte har hunnit omprövas än. Handläggningstiden för ett 

ärende varierar, men målet är att det inte skall ta längre tid än sex månader.
108

 

 

En överklagan under 2008 blev avvisad. I detta fall hade fastighetsmäklaren i samtliga 

granskade förmedlingsuppdrag låtit någon annan skriva under depositionsavtalen. I 

depositionsavtalen framgår det även att ränta som understiger 200 kr inte behöver redovisas, 

vilket överstiger den tillåtna gränsen för oredovisad ränta som är 100 kr.
109

 Vidare har 

fastighetsmäklaren inte redovisat när ID-kontroller har genomförts och vid flera tillfällen har 

han låtit någon oregistrerad medhjälpare sköta tillträden.
110

  

 

Under 2008 blev även ett ärende omprövat och därefter avskrivet och 9 varningar stod kvar 

efter omprövning. Hela 22 ärenden har ännu inte blivit avgjorda. 

 

Under 2009 var det 3 fall som ej blivit avgjorda, ett fall som blivit omprövat och därefter 

avskrivet och ett fall där överklagan blivit avvisad. 

 

I avvisningsfallet 2009 har fastighetsmäklaren marknadsfört en lägenhet på nedre botten med 

en uteplats trots att ytan utanför altandörren var föreningens gemensamma. Denna yta 

användes till piskställning för mattor och andra gemensamma redskap som användes av 
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 Tillsynsärende 2008-12-17_08-4-202 & 2009-05-05_09-1087 
108

 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1982 2010-05-10 
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 Tillsynsärende 2009-10-21_08-2530 
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samtliga medlemmar i föreningen. Fastighetsmäklaren menar på att hon klart och tydligt 

informerade spekulanter muntligen om att utrymmet utanför lägenheten var föreningens 

gemensamma. Trots förklaringar ledde detta ändå till en avvisad ansökan om överklagan.
111

  

 

 

4.5 Geografisk spridning 

I detta avsnitt undersöks den geografiska spridningen av de varningar och avregistreringar 

som har skett under 2008 och 2009. Anledningen till att detta är intressant att granska är att 

det ger en bild över vart i landet det sker flest ”fel”. Under den här kategorin är varningar och 

avregistreringar uppdelade var för sig och den officiella statisktiken från 

Fastighetsmäklarnämnden används. Det är 72 varningar och 1 avregistrering år 2008 och 61 

varningar och 4 avregistreringar år 2009. För båda åren blir detta totalt 133 varningar och 5 

avregistreringar. Anledningen till denna indelning är för att kunna följa upp den tidigare 

studien samt att kunna utläsa tendenser geografiskt för hela femårsperioden 2005-2009.
112

  

Från Fastighetsmäklarnämnden fanns endast information från dagens datum tillgängligt (den 

23April 2010) för hur många fastighetsmäklare som är verksamma i varje region.
113

 Det 

innebär att det blir en viss felmarginal då det mest fördelaktiga för att räkna ut ett genomsnitt 

vore att utgå ifrån antalet verksamma fastighetsmäklare i varje region vid årsskiftet 

2008/2009. När detta inte fanns tillgängligt har vi använt oss av den senaste statistiken från 

Fastighetsmäklarnämnden. Vi anser trots den nyare siffran av antalet registrerade 

fastighetsmäklare i varje region att det går att säkerställa relativt säkra tendenser eftersom att 

felmarginalen endast ger ett litet utslag totalt sett. 

 

Som redan nämnts ovan är det 133 varningar och 5 avregistreringar som 

Fastighetsmäklarnämnden har delat ut under 2008-2009 i hela Sverige, varav antalet 

verksamma fastighetsmäklare i riket är 6270 stycken.
114

 Åtta stycken av dessa saknar 
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 Wasberg och Jemt, ”En studie av varnade fastighetsmäklare 2005-2007- Vilka och varför?” 
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 Faxer, Fastighetsmäklarnämnden 2010-04-23 
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uppgifter om var de är verksamma någonstans. I den här studien har vi därför utgått från 6262 

fastighetsmäklare, det betyder att i hela Sverige har cirka 2 % av fastighetsmäklarna tilldelats 

en varning och cirka 0,0008 % blivit avregistrerade under 2008 och 2009. 

 

Fördelat på de olika regionerna; Norrland, Mellansverige, Stockholm, Västra Götaland, 

Götaland och Skåne ser fördelningen av varningar och avregistreringar ut som följer av 

diagrammet nedan. 

 

Figur 5. Antal varningar/avregistreringar 2008-2009 i de geografiska regionerna 

 

 

 

 

  

Diagrammet visar att den region som har flest varningar är Stockholm som totalt sett har 48 

stycken. På andra plats ligger Mellansverige med 25 varningar och därefter har Västra 

Götaland, Götaland och Skåne ungefär lika antal, mellan 16-20 stycken. Minst antal varningar 

har Norrlandsområdet med 6 stycken.  

 

Avregistreringarna var totalt 5 stycken varav 2 i Götaland och 1 vardera i Norrland, 

Stockholm och Västra Götaland. (I bilaga 2 återfinns data om exakta antalet varningar och 

avregistreringar för varje region). 

Vad gällande varningar står Stockholm för 35 % av de varningar som skett under åren 2008-

2009. Vad som däremot är noterbart är att avregistreringarna är väldigt jämt fördelade över 

hela landet. Det var totalt 5 avregistreringar och det är bara Götaland som har mer än en 

avregistrering. Det är intressant att Stockholmsområdet endast har en avregistrering då de står 

för så stor del av varningarna totalt sett.  
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För att gå in djupare på den geografiska spridningen har vi också satt antalet varningar och 

avregistreringar i relation till hur många registrerade fastighetsmäklare som är verksamma i 

respektive region. 

 

I figuren nedan visas ett diagram över den geografiska spridningen på varningarna och 

avregistreringarna då de är dividerade med antalet registrerade fastighetsmäklare i varje 

region. 

 

Figur 6. Visar procentuella antalet varningar/avregistreringar i varje region 

 

 

 

 

 

I de olika regionerna är det Mellansverige som procentuellt sett har flest varningar per antal 

verksamma fastighetsmäklare med 2,81 %. Sedan kommer Stockholmsområdet med 2,25 % . 

Även här har Västra Götaland, Götaland och Skåne relativt lika procentsatser kring 2 %. I 

Norrlandsregionen är de även med hänsyn tagen till antal verksamma fastighetsmäklare ett 

lägre antal varnade personer än i de övriga regionerna. Vad gällande avregistreringar ligger 

Norrland på 0,23 % tillsammans med Götaland 0,24 % högst upp. Sedan kommer Västra 

Götaland på 0,10 % och Stockholm på 0,05 % av antal varnade fastighetsmäklare. Att 

Stockholm har denna låga placering är mycket intressant då det i Stockholmsregionen finns 

flest registrerade fastighetsmäklare, 2137 stycken, jämfört med Norrlands 428 stycken eller 

Götalands 834 stycken.
115

 (Alla regioners antal verksamma fastighetsmäklare återfinns i 

bilaga 2). 
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I vår undersökning visade det sig alltså att Stockholmsområdet som har det största antalet 

varningar inte är de som blivit varnade mest sett till antalet verksamma i området. 

Fastighetsmäklarna i Mellansverige är de som har tilldelats flest varningar i förhållande till 

antalet registrerade i området. Norrlandsregionen har både sett till antalet varningar och i 

relation till de verksamma fastighetsmäklarna det lägsta andelen varningar.  

 

För att kunna utläsa eventuella trender och skillnader har vi gjort en jämförelse med den 

tidigare studien, som följer i figuren nedan. 

 

Figur 7. Regionala skillnader 2005-2007 och 2008-2009 

 Norrland Mellan Sverige Stockholm Västra 

Götaland 

Götaland Skåne 

2005-

2007 

1,8 % 2,0 % 2,5 % 1,8 % 3,0 % 2,5 % 

2008-

2009 

1,4 % 2,8 % 2,3 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 

 

Som figuren visar har det skett en minskning av antalet varnade fastighetsmäklare i Norrland, 

Stockholm, Götaland och Skåne. Det är endast två regioner där antalet varningar har ökat, 

Mellansverige och Västra Götaland.  

 

Mellansverige hade procentuellt sett den största ökningen från 2 % till 2,8 %. Räknat enligt 

dagens siffror på aktiva fastighetsmäklare har Mellansverige 891 registrerade 

fastighetsmäklare. Det innebär att ökningen i antalet fastighetsmäklare är ungefär 7 stycken. I 

Stockholmsområdet har det skett en minskning på 5 varnade fastighetsmäklare. Det har alltså 

inte skett några större trendförändringar i utvecklingen av var i Sverige som varningarna sker. 

 

Däremot är det en markant skillnad vad gäller avregistreringar mellan de två studierna. Under 

åren 2005-2007 skedde 8 stycken avregistreringar i Stockholmsområdet och under 2008-2009 

har enbart en avregistrering ägt rum i Stockholm. Det här betyder att procentuellt sett till 

antalet verkamma i Stockholm har det sjunkit från att 0,5 % blir avregistrerade till att 0,05 % 

de senaste två åren blivit av med sin yrkesregistrering. Sett till personer är det alltså en 



 
 

Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare  

__________________________________________________________________________________________ 

 

52 

 

minskning från 8 personer till endast 1 person. Det är alltså inte längre Stockholmsmäklarna 

som avregistreras mest utan det är jämt fördelat över landet enligt vår studie för 2008-2009. 

 

 

4.6 Åldersfördelning 

I detta avsnitt presenteras ålderfördelningen på samtliga varnade och avregistrerade 

fastighetsmäklare 2008-2009. Ingen skillnad har gjorts på varningar och avregistreringar, utan 

samtliga personer presenterats i undersökningen. I denna del har vi, utöver vad den tidigare 

studien gjort, utvidgat undersökningen. Vi har här även tagit reda på när dessa personer fick 

sin registrering, hur gamla de var då och i hur många år de arbetade innan de blev tilldelade 

den aktuella varningen/avregistreringen. 

 

Under 2008 och 2009 förekommer det totalt 142 personer, med en vakans på 16 personer där 

födelseår inte gick att få fram. Anledningen till att det är 142 personer är att det i några av 

ärendena var två fastighetsmäklare. Därav ökningen från de 138 ärendena. Diagrammet nedan 

visar samtliga varnade och avregistrerade fastighetsmäklare 2008-2009 utifrån födelseår.  

 

Figur 8.  Ålderspridningen uppdelat per årtionde 
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Av figur 8 kan tydligt avläsas att det finns störst representation av de fastighetsmäklare som 

blivit varande/avregistrerade som är födda på 1950-talet, tätt följt av 1940- och 1960-talet. Vi 

undersökte hur länge dessa fastighetsmäklare hade varit verksamma och när de tog ut sin 

registrering och slog ut detta på en genomsnittlig ålder och ett genomsnitt av hur många 

aktiva år de hade haft som fastighetsmäklare då de blev varnade. Detta är intressant då det kan 
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kopplas till vilken utbildning dessa fastighetsmäklare gick. Mönster och trender i 

utbildningens kvalité kan då utläsas i förhållande till antalet varnade och avregistrerade 

fastighetsmäklare. Den genomsnittliga varnade fastighetsmäklaren har arbetat i 12 år och är 

37 år gammal. 

 

De varnade och avregistrerade fastighetsmäklare som är födda mellan åren 1940-1949 hade i 

genomsnitt arbetat som fastighetsmäklare i 18 år när de blev tilldelade denna 

varning/avregistrering. Inom denna åldersgrupp var de aktuella personerna relativt gamla vid 

sin registrering. Den genomsnittliga åldern uppgick till 45 år.  

 

Av de varnade och avregistrerade fastighetsmäklare som var födda mellan åren 1950-1959 var 

den genomsnittliga åldern vid registreringstillfället 41 år vilket visar på en liten föryngring. 

Dessa personer hade arbetat i genomsnitt 13 år innan de fick sin varning/avregistrering. 

 

De personer som var födda 1960-1969 var i genomsnitt 33 år vid sin registrering, vilket visar 

på en stor förändring åldersmässigt. De arbetade i genomsnitt 11 år innan de blev tilldelade 

denna varning/avregistrering. Det skall här betonas att vi inte vet om dessa fastighetsmäklare 

tidigare har blivit varnade eller avregistrerade, utan dessa siffror är uträknade i förhållande till 

de varningar/avregistreringar som tilldelades de aktuella personerna mellan åren 2008-2009. 

 

Anledning till den höga registreringsåldern är med största sannolikhet bildandet av 

Fastighetsmäklarnämnden 1995. I och med grundandet höjdes kraven och tillsynen. Många 

registrerade sig troligtvis i och med detta trots att de även tidigare arbetat som verksamma 

fastighetsmäklare. Vi valde här att studera saken lite närmare och ta reda på när de aktuella 

åldersgrupperna blev registrerade fastighetsmäklare, då utbildningskraven har förändrats 

mycket under de senaste 14 åren. Resultatet av denna utökade studie fick följande utfall: 

 

Av de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna som är födda mellan åren 1940-1949 var det 

76,5 % som registrerades då det inte fanns någon annan utbildning än den kommunala 

vuxenutbildningen som även fanns som brevkurs. De som hade gått den två terminer långa 

utbildningen vid Högskolan i Gävle eller gjort minst 160 timmars yrkespraktik och genomgått 
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godkända prov via Fastighetsmäklarnämnden uppgick till 13,5%. Slutligen representerades 10 

% av fyrtiotalisterna av de som genomgått den tvååriga utbildningen som gäller än idag. 

 

De varnade/ avregistrerade fastighetsmäklare som är födda mellan åren 1950-1959 följer ett 

liknande mönster. Här representerar 64,5 % de som har gått via den kommunala vuxenskolan 

och 9 % hade gått den två terminer långa utbildningen alternativt vägen via 

Fastighetsmäklarnämnden med 160 timmars yrkespraktik. Slutligen var det 26,5 % som hade 

gått den tvååriga utbildningen. 

 

De som var födda mellan åren 1960-1969 av de varnade/avregistrerade var det 48,5 % som 

hade de lägsta utbildningskraven under sin utbildningstid. Här hade 13,5 % genomgått 

Fastighetsmäklarnämndens prov och yrkespraktik eller den två terminer långa utbildningen. 

Slutligen var det 38 % som hade genomgått den två år långa utbildningen som är aktuell än 

idag.  

 

 

4.7 Skillnader mellan män och kvinnor 

Sett till alla ärenden under 2008 och 2009 har vi granskat hur könsfördelningen sett ut mellan 

män och kvinnor. I tre av fallen var det två fastighetsmäklare som tilldelades varsin varning i 

ett och samma ärende. Dessa tre extra som var två män och en kvinna har vi inte räknat med i 

följande studie utan vi har utgått från antalet ärenden vilket är 138 stycken. I denna 

undersökning har vi inte tagit hänsyn till om det är samma person som har tilldelats flera 

varningar utan räknat utifrån antalet ärenden. 

 

I figuren nedan illustreras hur många av samtliga ärendena som utgörs av män respektive 

kvinnor för perioden 2008-2009. 
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Figur 9. Fördelningen av varningar/avregistreringar för män och kvinnor 

  Antal 

män 

Andel 

män i % 

Antal kvinnor Andel 

kvinnor i % 

2008 54 74 % 19 26 % 

2009 52 80 % 13 20 % 

Totalt 106 77 % 32 23 % 

 

Från figuren ovan framgår det att majoriteten av de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna 

är män. För åren 2008-2009 står de för 106 av de 138 ärendena vilket motsvarar 77 % 

sammanlagt. Kvinnorna har ett mycket lägre antal, 32 ärenden som utgör 23 % av alla fallen. 

Vad som också kan utläsas av tabellen är att antalet män som tilldelats en varning eller 

avregistrering har ökat mellan åren 2008-2009 om än bara med 2 personer. Kvinnorna har 

minskat antalet varningar/avregistreringar men har även minskat i antal verksamma 

fastighetsmäklare. 

 

För att belysa hur fördelningen av män och kvinnor är i de olika åldersgrupperna har vi även 

sammanställt ett diagram som visar detta. 

 

Figur 10.  Åldersfördelning i manligt/kvinnligt perspektiv för 2008-2009 
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Utifrån figuren ovan kan utläsas att männen är i majoritet i alla åldersintervall förutom i 

åldersgruppen 1980-1989. Där är det första gången som kvinnorna ligger högre än vad 

männen gör. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att det på senare år är allt fler 

kvinnor som väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare. 
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Sett till hela femårsperioden mellan 2005-2009 har männen en andel på 78 % av alla fall. 

Detta motsvarar 211 manliga fastighetsmäklare medan kvinnorna utgör 22 % som motsvarar 

60 stycken. För att tydligare påvisa fördelningen mellan antalet varnade/avregistrerade 

fastighetsmäklare mellan åren 2005-2009 har vi valt att visa detta i ett diagram. I den tidigare 

studien saknades det dessvärre uppgifter om antalet varnade/avregistrerade fastighetsmäklare 

för varje år. Vi slog därför ut antalet jämnt fördelat mellan åren 2005-2007 för att visa ett 

diagram över fem år.  

 

Figur 11. Total studie över varnade/avregistrerade män och kvinnor 2005-2009 
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Detta diagram visar totalt antal varnade och avregistrerade fastighetsmäklare 2005-2009 där 

förhållandet mellan kvinnor och män lyfts fram. I diagrammet syns klart och tydligt hur stor 

majoritet av påföljderna som männen står för. 

 

Eftersom att könsfördelningen för fastighetsmäklarna inte är jämt fördelad har vi även valt att 

sätta antalet varnade/avregistrerade män och kvinnor i förhållande till hur många män och 

kvinnor som arbetar som fastighetsmäklare. År 2008 var det totala antalet registrerade 

fastighetsmäklare 6380 stycken varav andelen kvinnor var 40 % och männen 60 %. Under år 

2009 ökade antalet registrerade fastighetsmäklare till 6432 och skillnaden i könsfördelning 

var då 41 % kvinnor och 59 % män.
116

 

 

År 2008 varnades eller avregistrerades 54 män av totalt 3826 registrerade manliga 

                                                           
116
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fastighetsmäklare vilket motsvarade 1,4 % av den manliga yrkeskåren. Av de kvinnliga blev 

19 stycken varnade eller avregistrerade år 2008 av totalt 2554 stycken vilket motsvarade 0,7 

%.
117

 

 

Under 2009 blev 52 män, 1,3 % varnade eller avregistrerade av totalt 3774 manliga 

registrerade fastighetsmäklare. Kvinnorna tilldelades 13 varningar/avregistreringar på totalt 

2658 registrerade kvinnliga fastighetsmäklare, vilket motsvarade 0,5 % av antalet kvinnliga 

registrerade fastighetsmäklare detta år.
118

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de kvinnliga fastighetsmäklarna ökar i antal men trots detta 

minskar antalet varningar och avregistreringarna bland kvinnorna. Visserligen minskade även 

männens andel något, men då har även antalet manliga registrerade fastighetsmäklare minskat 

i antal.  

 

 

4.8 Varningar och avregistreringar i förhållande till antal anmälningar 

I det här avsnittet fokuseras det på hur många av alla anmälningar som kommer in till 

Fastighetsmäklarnämnden leder till att en varning eller avregistrering blir påföljden. I figuren 

nedan finns statisktik på hur utvecklingen har sett ut de senast fem åren. 

 

Figur 12. Utvecklingen av antalet anmälningar, varningar och avregistreringar för 5 år 

År Antal 

anmälningar 

Resulterade i antal 

varningar 

% -andel 

resulterade i 

varningar 

Resulterade i 

antal 

avregistreringar 

% - andel 

resulterade i 

avregistrering 

2005 260 47 18 % 0 0 % 

2006 272 39 14 % 3 1,1 % 

2007 367 42 11 % 6 1,6 % 

2008 335 72 21 % 1 0,3 % 

2009 272 61 22 % 4 1,5 % 
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För att ytterligare förtydliga andelen som blir varnade och avregistrerade gentemot det totala 

antalet varningar visas även detta i ett linjediagram.  

 

Figur 13. Linjediagram över anmälningar, varningar och avregistreringar på 5 år 
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År 2008 var det år under den totala femårsperioden som har haft flest antal varningar. Under 

år 2009 förekom det näst högst antal varningar, detta gäller också för hela 2000-talet.
119

 Det 

har alltså de senast två åren skett en ökning i antalet varningar. Däremot är det under år 2007 

som det har skett flest antal anmälningar till Fastighetsmäklarnämnden. Det var även detta år 

som flest avregistreringar skedde, hela 6 stycken blev av med sin yrkeslegitimation då.  

 

I den tidigare studien för åren 2005-2007 var det enligt de tidigare författarnas siffror 903 

anmälningar totalt. När vi studerat Fastighetsmäklarnämndens statistik på antalet varningar får 

vi det till 899 anmälningar under den perioden. Författarna till den tidigare studien har alltså 

räknat med ytterligare 4 anmälningar. Var dessa kommer ifrån finns det inga uppgifter på. I 

vår studie har vi därför utgått ifrån statistiken som finns på Fastighetsmäklarnämndens 

hemsida.
120

 

 

Mellan åren 2005-2007 är antalet varningar i förhållande till antalet anmälningar 14,3% och 

                                                           
119
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120

 Ibid 

 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_statistik_100331.pdf%202010-04-02


 
 

Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare  

__________________________________________________________________________________________ 

 

59 

 

avregistreringarna 1 %. Under perioden 2008-2009 har antalet varningar i relation till 

anmälningarna ökat till hela 21,9 %. Avregistreringarna har sjunkit något till 0,8 %. Det totala 

antalet anmälningar som kommit in mellan 2005-2009 var 1506 stycken och av dessa ledde 

275 stycken till någon form av påföljd. 

 

För hela femårsperioden är det 17,3 % av anmälningarna som kom in till 

Fastighetsmäklarnämnden som ledde till att fastighetsmäklare varnades och 0,9 % som ledde 

till avregistrering. 

 

Figur 14. Anmälningar i förhållande till påföljd  
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5. Analys 

Totalundersökningen av alla varningar och avregistreringar mellan åren 2008- 2009 samt 

uppföljningen av studien 2005-2007 analyseras i detta kapitel. Beror varningarna/avregist-

reringarna på att fastighetsmäklarna är slarviga, fuskar eller har de helt enkelt bristande 

kunskaper inom vissa områden? Vilka är de fastighetsmäklare som tilldelas en påföljd? 

 

5.1 Varför blir fastighetsmäklare varnade? 

 

Det finns många anledningar till att fastighetsmäklare blir varnade och avregistrerade vilket 

denna studie belyser. På många kontor arbetar fastighetsmäklarna med många objekt 

samtidigt och då behövs det en kunnig medhjälpare som assisterar. Många mäklarassistenter 

skriver idag objektsbeskrivningar, annonser till Hemnet, har kontakt med 

bostadsrättsföreningen och mycket annat. Det är givetvis fastighetsmäklarens uppgift att 

kontrollera alla uppgifter som rör objektet eftersom att det är han/hon som är ansvarig, men 

detta tror vi många gånger prioriteras bort. I några fall där det har förekommit felaktig 

information i objektsbeskrivningen får vi känslan av att det är någon annan än 

fastighetsmäklaren som har skrivit texten.
121

   

 

Många företag använder sig idag även av visningsvärdar vilket är ett ovärderligt redskap för 

många. Dock kan detta vara anledningen till att många komplexa situationer uppstår då 

visningsvärdarna inte alltid är informerade om vad de får göra och inte. Det finns även 

exempel på när visningsvärdarna har visningen själva, vilket inte är förenat med god 

fastighetsmäklarsed då det är den ansvariga fastighetsmäklaren som har en affärsrelation med 

säljaren och således är ansvarig.
122

 

 

5.1.1 Fusk, slarv, dåliga rutiner eller okunskap? 

En mer subjektiv bedömning av vad det beror på att fastighetsmäklare har hamnat hos 

tillsynsmyndigheten följer i detta avsnitt. Med utgångspunkt av de 10 kategorierna som vi 
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delat upp alla varningarna i tidigare har vi här även delat upp det i 4 nya kategorier som de 

författarna i den tidigare studien gjort. Vi gör här samma indelning så att studierna blir lätta 

att jämföra med varandra: 

1. Slarv/Brist på rutiner (Boendekostnadskalkyl, identitetskontroll, objektsbeskrivning 

och uppdragsavtal) 

2. Okunskap (Kontraktsskrivning) 

3. Fusk/Omoral (Budgivning och lockpriser, självinträde och provision) 

4. Övrigt (Ekonomiska svårigheter och övrigt) 

 

Detta är en grov indelning och vi har som tidigare nämnts byggt denna indelning på de 

tidigare varningskategorierna och inte varje enskilt ärende från Fastighetsmäklarnämnden. Att 

utgå från varje ärende skulle göra så att alla fall individuellt kunnat bedömas och satts in i en 

av de fyra kategorierna. Detta är dock för tidskrävande så indelningen har gjorts utifrån den 

tidigare kategoriseringen. I figuren nedan finns en sammanställning på de båda 

undersökningsperioderna. 

 

Figur 15. Kategoriernas andel av de båda undersökningsperioderna 

Kategorier Procentandel 

2005-2007 

Procentandel 

2008-2009 

Slarv/Brist på rutiner 29 % 34 % 

Okunskap 29 % 26 % 

Fusk/Omoral 18 % 8,5 % 

Övrigt 24 % 31,5 % 

 

En tänkbar förklaring till den utvecklingstrend som kan utläsas kan vara att det eventuellt 

slarvas med rutiner på kontoren. Kategorin slarv och brist på rutiner innehåller de momenten i 

en affär som är av grundläggande nivå som till exempel att upprätta en boendekostnadskalkyl, 

utföra ID-kontroll samt skriva en objektsbeskrivning och ett uppdragsavtal. När fel begås i 

dessa delar av arbetet får vi en känsla av att det många gånger är stress som ligger till grund 

för detta.  Det är speciellt många fastighetsmäklare som inte tagit fasta på att ”kändbegreppet” 
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för ID-kontroll inte längre finns och tycker att det är överdrivet att begära legitimation på 

personer som de redan har en känd affärsrelation med.  

 

Vad gäller okunskap är det en minskning från 29 % ner till 26 %. Här kan det bero på fel som 

sker bland annat i samband med kontraktskrivningen. Minskningen skulle kunna förklaras 

med att de stora företagen har arbetat fram handlingar centralt där klausuler och andra 

paragrafer skrivits ner. De vanligaste felen som begås är just då egna klausuler om besiktning 

och återgång skrivs in i kontraktet. De blir ofta otydliga och innehåller inte tillräckligt med 

information. I några av fallen kan också okunskapen härledas till hur depositionsavtalen 

utformas. Många verkar inte veta hur handpenningen skall hanteras och hur de skall använda 

sig av ett klientmedelskonto. 

 

Fusk och omoral har sedan undersökningen 2005-2007 minskat från 18 % ner till 8,5 %. De 

tre kategorierna som är representerade i denna kategori är att fastighetsmäklaren bör veta om 

att det inte är tillåtet att förmedla till närstående, använda sig av otillåtna tillvägagångssätt i 

budgivningar eller sätta ett så kallat lockpris på objektet för att locka spekulanter.  I dessa fall 

bryter de mot Fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed. I flera av fallen har 

fastighetsmäklaren inte längre rollen som en opartisk mellanman då hans/hennes egna 

ekonomiska intressen har fått styra.  Att denna kategori har minskat så markant är ett mycket 

gott tecken. En tänkbar förklaring till detta kan vara att det blir allt mer ovanligt att lockpriser 

används och att budgivningarna genomförs på ett korrekt sätt. 

 

Anledningen till att kategorin övrigt har ökat så mycket från den tidigare undersökningen till 

nu är att det skett fler varningar som hamnade i denna kategori under 2008-2009. Vi har 

därför inte gjort någon femårsstatistik på detta område då vi anser att det inte finns en 

tillräcklig trovärdighet i siffrorna. Vi vill istället visa tendenserna vad orsakerna till 

varningarna är utifrån ett beteendeperspektiv som slarv, okunskap eller fusk. Det är intressant 

att se att det faktiskt är lägst andel som handlar om fusk och omoral vilket annars är den bild 

media gärna vill framhäva. I de flesta fallen verkar det vara så att stress och i viss mån 

okunskap ligger till grund för de varningar som delas ut. Detta är relativt enkelt att komma 

tillrätta med och vi tror att många företag arbetar aktivt med att utbilda sina anställda för att 
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öka kunskapen och medvetenheten i arbetsuppgifterna.   

 

5.1.2 En samlad bild 

Varningar som har med kontraktskrivning eller handpenning att göra har ökat från 46 

personer till 57 personer trots att den tidigare studien var på tre år. En tänkbar förklaring till 

denna utveckling kan vara att vissa fastighetsmäklare fortfarande skriver om klausuler vilket 

leder till ofullständiga och bristande klausuler som ofta är till köparens nackdel. Om alla 

verksamma fastighetsmäklare skulle låta standardavtalen vara kvar och att istället ta juristerna 

till hjälp om de vill göra tillägg så tror vi att denna kategori skulle minska.  

 

Ytterligare en förklaring till kategorins storlek kan vara att det inom denna kategori rymmer 

några av de mest känsliga momenten i bostadsaffären. Det är i dessa situationer som de flesta 

konflikterna kan skapas. Om fastighetsmäklarna arbetar med ett klientmedelskonto minskar 

även risken för att hamna i denna kategori. Användningen av detta blir allt vanligare så 

förhoppningsvis kommer det leda till att kategorin minskar. 

 

Under kategorin ekonomiska svårigheter har det skett en ökning med 4 personer vilket är 

anmärkningsvärt då denna ökning har skett på endast två år. Här hamnar bland annat de som 

har gjort sig skyldiga till skattebrott och de som har undanhållit bokföring och andra 

ekonomiska handlingar. Detta har i sin tur försvårat Fastighetsmäklarnämndens granskning Vi 

tror inte att detta är någon ökning som skall vara oroande då Fastighetsmäklarnämnden är väl 

medveten om problemet och utför granskning i många fall varje år. 

 

En stor ökning har skett inom kategorin ID-kontroll. Mellan åren 2008-2009 ökade antalet 

med 21 personer. En realistisk förklaring till detta är den nya lagen om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft 2009.
123

 I och med denna lag 

försvann det så kallade ”känd-begreppet”. Detta betyder att fastighetsmäklaren måste utföra 

identitetskontroll även fast kunden är känd sedan tidigare. Detta var just bakgrunden till 

många av fallen då fastighetsmäklaren inte utförde någon kontroll då han/hon tyckte att de 
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redan hade en känd affärsrelation. 

 

Under kategorin övrigt ökade antalet med 26 stycken i jämförelse med den tidigare studien. 

Detta kan bero på att vi hade många marknadsföringsfall vilket inte de tidigare författarna 

hade i sitt material. Många av fallen under kontrollskyldigheten samt upplysningsplikten 

kunde även härledas till marknadsföring på ett eller annat sätt. Att marknadsföra oriktiga 

uppgifter om bostaden och att inte göra ett grundligt förarbete med objektet ligger ofta bakom 

dessa fall och detta måste fastighetsmäklarna bli bättre på. 

 

Kategorin uppdragsavtal har ökat med 5 personer vilket är lite oroväckande. I några fall 

avtalades det om längre uppsägningstid än 3 månader vilket strider mot lagar och 

bestämmelser. Detta bör en fastighetsmäklare ha koll på. Det var även vanligt att de inte 

skötte rutinerna kring ett uppsagt förmedlingsavtal på ett föredömligt sätt vilket inte ger en 

trovärdig och seriös bild av fastighetsmäklaren. Även om affärsrelationen har upphört med en 

kund måste agerande på ett seriöst och korrekt sätt vara prioriterat. Här ligger anledningen till 

ökningen säkert i att många slutar engagera sig när relationen ändå skall upphöra. 

 

De kategorier vi inte har nämnt här har inte stått för några stora förändringar mellan de olika 

studierna. Att antalet varningar inom kategorin självinträde har minskat tyder på att 

fastighetsmäklarna har blivit mer medvetna och mer insatta i vad som verkligen är 

förtroenderubbad verksamhet. Ökad kunskap inom branschen leder till minskningar i antalet 

anmälningar. Vi tror att om alla fastighetsmäklare skulle arbeta mer i förebyggande syfte och 

hålla sig uppdaterade inom de ämnesområden där det sker förändringar skulle antalet 

varningar och avregistreringar förhoppningsvis minska. 

 

 

5.2 Vilka mäklare är det som får varningar? 

Nedan följer analyser av det presenterade materialet från empiriavsnittet. Vilka 

fastighetsmäklare som blir varnade är svårt att säga, speciellt om de skall kategoriseras. 

Någonting som är lätt att dra som slutsats är att män som befinner sig strax under medelåldern 

är överrepresenterade totalt sett. Vi vill dock inte belysa enbart detta utan även ta reda på 
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likheter i beteendet och orsakerna till att många av de varnade fastighetsmäklarna har svårt att 

acceptera grunderna till de varningar som de får.
124

 

 

 

5.2.1 Regionala skillnader 

I den tidigare studien framgick det att antalet varningar i förhållande till antalet verksamma 

fastighetsmäklare i Stockholmsområdet inte låg högst i hela landet.
125

 Detta faktum gäller 

även för vår studie mellan 2008-2009. Det betyder att under en femårsperiod är det inte fler 

fastighetsmäklare som blir varnade i Stockholm än på andra platser i Sverige. Under den 

första perioden 2005-2007 var det Götaland som toppade antal varnade/avregistrerade 

fastighetsmäklare i regionen och i vår studie 2008-2009 var det istället Mellansverige som 

hade flest varningar utslaget på antalet verksamma fastighetsmäklare. 

 

Antalet avregistreringar är i stort sett lika. Under 2005-2007 var det i genomsnitt 3 per år och 

under 2008-2009 2,5 per år vilket är en marginell skillnad. Däremot är den geografiska 

spridningen på dessa intressant. Här tillhörde nämligen 8 av 9 Stockholmsområdet i den 

tidigare studien men i vår studie endast 1 av 5. Totalt sett var alltså 9 av 14 avregistrerade 

fastighetsmäklare verksamma i Stockholm. Däremot så har det skett fler avregistreringar i 

Götaland än i Stockholm under 2008-2009. Under den tidigare undersökningsperioden var det 

också många varningar i just Götaland. En förklaring till detta kan vara att de 

fastighetsmäklare som blev varnade även var de som i viss mån blev avregistrerade.  

 

Anledningen till att det var så pass många avregistreringar i just Stockholmsområdet i den 

tidigare studien skulle kunna vara att tv-programmet Insider granskade fastighetsmäklare i 

Stockholm i sitt program under den aktuella tidsperioden. Dessa skulle troligtvis 

Fastighetsmäklarnämnden annars inte ha upptäckt och därför är det inte osannolikt att det 

kunde varit ett likande scenario om Insider istället utspelat sig på en annan geografisk plats. 

 

Norrland är den region som under hela den undersökta femårsperioden har fått minst 
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125

 Wasberg och Jemt, ”En studie av varnade fastighetsmäklare 2005-2007- Vilka och varför?” 

 



 
 

Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare  

__________________________________________________________________________________________ 

 

66 

 

varningar, även om det inte är en dramatiskt stor skillnad. Vad detta kan bero på är väldigt 

svårt att säga. En tänkbar förklaring kan vara att det på många platser i Norrland är ett lugnare 

tempo och att man känner kunderna på ett djupare plan än bara rent affärsmässigt. Detta kan i 

sin tur leda till att förtroendet är högt för dessa aktiva fastighetsmäklare.  

 

 

5.2.2 Ålder 

Av de varnade och avregistrerade fastighetsmäklarna är åldersfördelningen relativt utspridd. 

Vi kan dock se att några åldersgrupper är mer representerade än andra, speciellt de som är 

födda mellan åren 1940-1960. Vad detta beror på är svårt att säga, men en anledning kan vara 

att utbildningskraven ständigt förändrats. I vår studie kom vi fram till att av de varnade och 

avregistrerade fastighetsmäklarna 2008-2009 hade de flesta i de överrepresenterade 

åldersgrupperna gått den första utbildningen som fanns tillhands via den kommunala 

vuxenskolan. Det verkar finnas ett samband mellan antalet varningar/avregistreringar och 

utbildningskraven vilket är mycket intressant. 

 

Många av de äldre varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna från studien 2008-2009 har med 

största sannolikhet arbetat som fastighetsmäklare innan kraven på utbildning kom till. Vi 

menar att det då finns en möjlighet att dessa personer redan hade ett sätt att arbeta och att 

detta arbetssätt möjligen ifrågasattes i och med nya riktlinjer och regler. Detta skapar, 

tillsammans med utbildningskraven vid denna tid, ett möjligt underlag och en förklaring till 

att dessa åldersgrupper står för majoriteten av varningarna. 

 

Antalet varnade/avregistrerade fastighetsmäklare verkar minska längre ner i åldersgrupperna. 

Om detta är en utveckling som kommer att fortsätta är svårt att svara på. Förutsättningarna 

finns i alla fall att det inför framtiden kommer att ske ett minskande i antal anmälningar som 

leder till påföljder. Med ett ökande antal studenter vid de olika fastighetsmäklarprogrammen 

runt om i Sverige öppnas möjligheter för att vi i framtiden får en välutbildad och väl 

förberedd fastighetsmäklarkår. 
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5.2.3 Män och Kvinnor 

Anledningen till varför män varnas och avregistreras i en mycket större omfattning än kvinnor 

är intressant. Det är svårt att finna en förklaring till detta, men männen har dominerat yrket 

länge vilket kan vara en av förklaringarna till deras överrepresentation i dessa sammanhang. 

På fem år har det endast skett en avregistrering bland kvinnliga fastighetsmäklare och 13 

stycken hos männen vilket visar på de stora skillnaderna. Även om fastighetsmäklaryrket 

tidigare har dominerats av männen verkar även detta minska så snart kan inte detta längre 

förklara varför männen är mer representerade än kvinnorna.  

 

Om man dividerar antalet varnade/avregistrerade män respektive kvinnor med antalet 

verksamma ligger även männen mycket högre procentuellt sett. Under 2009 var de 1,3 % av 

alla manliga fastighetsmäklare som fått en varning/avregistrering medan endast 0,5 % av de 

kvinnliga fastighetsmäklarna.  

 

 

5.2.4 Varningar i förhållande till antalet anmälningar 

Det är ett stort antal av de anmälningar som kommer in till Fastighetsmäklarnämnden som 

omedelbart skrivs av och inte leder vidare till någon påföljd. Det har sedan den tidigare 

studien skett en ökning i antalet anmälningar som leder till en påföljd från 14 % till 17 %. Det 

är dock övervägande delen av anmälningarna som skrivs av. För hela femårsperioden är det 

83 % som inte resulterar i en varning eller avregistrering. Denna siffra vore intressant att 

jämföra med andra branscher som till exempel advokater eller läkare för att få en uppfattning 

om hur många som leder till en fällande dom. Då har man någonting annat att jämföra med 

vilket sätter 83% i ett nytt perspektiv.  

 

I de ärenden som inte leder till någon påföljd tror vi att många av konsumenterna känner en 

frustration av att de inte tas på allvar och att Fastighetsmäklarnämnden står på 

fastighetsmäklarnas sida. Här tror vi att det är viktigt att fastighetsmäklarna är tydliga och 

upplyser om hur konsumenten kan gå till väga om de upplever att någonting inte har gått rätt 

till i förmedlingsprocessen. Ett exempel på vart konsumenten kan vända sig är till Titti Öhrn 

som är kundombudsman på Mäklarsamfundet. Där de kan få vägledning om de känner sig 

orättvisst behandlade och hur de skall gå vidare beroende på vad ärendet gäller. Om ärendet 
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gäller god fastighetsmäklarsed skall det skickas in en anmälan till Fastighetsmäklarnämnden. 

Rör det ekonomisk ersättning skall kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.  

 

Den stora andelen avskrivna ärenden har självklart många förklaringar. Vi anser att media 

bygger upp en bild kring yrket och att många kunder då får en felaktig bild av vilket ansvar 

som fastighetsmäklaren i själv verket har i en bostadsaffär. Det är därför svårt för 

fastighetsmäklarna att förklara för kunderna att allt inte ligger i deras händer. Kanske är det så 

att Fastighetsmäklarnämnden tillsammans med företagen i branschen måste arbeta mer aktivt 

för att informera kunderna om vad som gäller. 

 

Det är dock många andra aktörer än parterna i själva affären som anmäler fastighetsmäklarna 

till Fastighetsmäklarnämnden. Exempel på detta är Allmänna reklamationsnämnden eller 

Skatteverket. Vi får känslan av att det då väger tyngre om någon myndighet/organisation 

anmäler än om den enskilda parten i en affär väljer att anmäla. 

 

 

5.2.5 Överklaganden och anmälaren 

Av de överklaganden som förekommer är det endast ett fåtal som leder till ändrad dom. En 

tänkbar förklaring till detta är att Fastighetsmäklarnämndens arbete bakom besluten är 

noggrant utfört och att varningen/avregistreringen är det som är det enda rätta beslutet. Det är 

trots allt relativt många som väljer att överklaga sin dom. Varför detta sker är väldigt svårt att 

svara på men fastighetsmäklaren borde i många av fallen vilja ha upprättelse. I domarna från 

Fastighetsmäklarnämnden ser vi att fastighetsmäklarna många gånger ställer sig frågande eller 

tvekande till det som han/hon har blivit varnad för. 

 

Anmälaren är i de flesta fall köparen. En tänkbar förklaring till detta kan vara att köparen ofta 

ser arbetet som fastighetsmäklaren utför på ett lite mer kritiskt sätt eftersom att han/hon är 

anställd av säljaren. De som är mest representerade anmälare är; köpare, säljare och 

spekulant. Dessa tre kategorier har alla en aktiv relation till fastighetsmäklaren och ett 

felaktigt beslut från fastighetsmäklarens sida kan få förödande konsekvenser och lämna dessa 

parter upprörda. Här tror vi att fastighetsmäklarens opartiska ställning många gånger ligger 

bakom anmälningen då många kanske inte känner att opartiskheten finns. Det är en mycket 
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svår balansgång för fastighetsmäklaren och när säljaren har valt att anmäla fastighetsmäklaren 

är det ofta slarv som är en bakomliggande faktor. 
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6. Slutsatser 

Att undersöka vad det är för orsaker till att fastighetsmäklare blir varnade och avregistrerade 

under åren 2008-2009 samt att utläsa om det har skett några förändringar sedan den tidigare 

studien är kärnpunkten för vår uppsats. Här presenteras de slutsatser som vi har kommit fram 

till i vår undersökning. 

 

Det är många olika faktorer som har påverkat att varningarna har tilldelats. Vi presenterar här 

nedan en stereotyp av en fastighetsmäklare som representerar en sammanfattande bild av den 

varnade fastighetsmäklaren. 

 

”Fastighetsmäklaren är en man och han bor vart som helst i Sverige, är 37 år och har arbetat 

i 12 år som fastighetsmäklare. Han har skrivit en egen återgångsklausul i kontraktet som inte 

är giltig. Köparna har ångrat sig och vill inte köpa fastigheten längre men återgången går 

inte att genomföra på grund av att klausulen inte fungerar i praktiken. Köparen anmäler 

därför fastighetsmäklaren till Fastighetsmäklarnämnden och för detta tilldelas 

fastighetsmäklaren en varning. Fastighetsmäklaren är inte överens med 

Fastighetsmäklarnämndens beslut då han anser att han har förklarat för köpare och säljare 

vad som gäller och ansett att de varit införstådda med det och överklagar därför beslutet.” 

 

På hela femårsperioden är fel i samband med kontraktskrivning det absolut vanligaste orsaken 

till att Fastighetsmäklarnämnden tilldelar en varning. Detta är något skrämmande eftersom att 

det är just detta som en fastighetsmäklare anlitas för att hjälpa köpare och säljare med. En 

fastighetsmäklare förväntas kunna de juridiska delarna som gemene man inte är så insatt i. 

Kunskapen på detta område måste i vissa fall bli bättre hos de som arbetar som 

fastighetsmäklare idag.
126

 

 

I vår studie har brist i arbetsrutiner och slarv ökat. Detta beror i stor utsträckning på det stora 
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antalet uteblivna identitetskontroller som inte har blivit gjorda. Även uppdragsavtalen och 

dess brister är en anledning till ökningen. 

Däremot är det väldigt få varningar som har hamnat i kategorin budgivningar och lockpriser 

vilket är mycket positivt. Detta visar på att fastighetsmäklare har blivit bättre på att ha en 

transparant och ärlig arbetsgång vad gällande budgivningen.  

 

Geografiskt sett är det inte några större skillnader var fastighetsmäklare blir varnade. Räknat i 

antal ligger Stockholmsområdet i topp och Norrlandsregionen i längst ner på listan. Sett till de 

aktiva fastighetsmäklarna är det inte några större skillnader mellan de olika regionerna och då 

det istället är Mellansverige som har högsta antalet varningar för åren 2008-2009. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att det inte är några större skillnader sett över var i Sverige man arbetar 

som fastighetsmäklare och att Stockholmsmäklarna inte varnas i högre utsträckning än övriga 

landet.  

 

Män blir varnade och avregistrerade i en större utsträckning än vad kvinnorna blir trots att 

antalet kvinnor ökar i antal och män minskar. Detta kan bero på att männen oftast är äldre och 

att de inte har samma utbildningsnivå i grunden.  

 

Det är vissa åldersgrupper som är mer representerade än andra vilket vi tror beror på den 

bristande utbildning som många av dessa med största sannolikhet har gått. Antalet 

varnade/avregistrerade fastighetsmäklare minskar i antal ju yngre de blir vilket är positivt. En 

förklaring till detta kan vara de ökade utbildningskraven. Vi tror även att det ökade antalet 

kvinnliga fastighetsmäklare kan ha ett samband med den minskning som ändå finns ju lägre 

ner i åldrarna man tittar. 

 

Av samtliga fall mellan åren 2008-2009 valde fastighetsmäklarna i knappt hälften av fallen att 

överklaga Fastighetsmäklarnämndens beslut. Av de fall som gick vidare till förvaltningsrätten 

var det endast några få ärenden som ändrades eller skrevs av. Vi tror att detta kan bero på att 

fastighetsmäklarna förstår bakgrunden till beslutet och att ärendet är väl genomfört. 

Fastighetsmäklarnämndens beslut lämnar oftast inte några utrymmen för spekulationer eller 

tecken på brister i arbetet vilket också kan vara en bidragande orsak till att fastighetsmäklarna 
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inte överklagar beslutet. 

 

Den som anmäler fastighetsmäklaren är köparen i störst utsträckning, tätt följt av 

Fastighetsmäklarnämndens beslut om granskning. Här finns inga tidigare uppgifter mellan 

åren 2005-2007 vilket gör informationen svår att jämföra med någonting annat. Vi tror att en 

förklaring till detta utfall kan vara att köparna i många fall ifrågasätter den opartiska roll som 

fastighetsmäklaren skall ha gentemot köpare och säljare i alla delar bortsett från priset. 

Fastighetsmäklaren är trots allt anställd av säljaren och i vissa lägen är opartiskheten svår att 

bevisa. 
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7. Ytterligare reflektioner av studien 

I det här avslutande kapitlet behandlar vi delar som egentligen inte i grunden tillhör studien, 

men är tankar och reflektioner som har kommit upp under arbetets gång. Det ligger inom 

ämnesområdet men inte inom ramen för våra frågeställningar. Det är också områden som vi 

tycker är intresseväckande och som skulle vara intressanta att fortsätta studera. 

 

7.1 Allmänna reflektioner 

När Fastighetsmäklarnämnden varje år går ut med listor över hur många fastighetsmäklare 

som har blivit varnade kommer det ofta listor på detta i kvällspressen: "Unik lista – Skräck 

mäklare" är ett exempel på en aktuell löpsedel.
127

 Den 9 maj var det just en sådan som 

publicerades i Expressen där alla fastighetsmäklare blivit varnade hittills i år (2010).
128

 Vid 

kontakten med Marit Sandberg på Expressen som har kontaktat de 13 fastighetsmäklare som 

har blivit varnade var reaktionerna mycket blandad. Enligt Sandberg var vissa helt sansade 

och tog det hela med ro medans andra blev mycket upprörda. Det var också flertalet som inte 

ville kommentera saken alls eftersom de hade överklagat beslutet till förvaltningsrätten. 

2008 och 2009 är de två åren under 00-talet som har haft den högsta andelen varningarna. 

Utslaget på antalet verksamma fastighetsmäklare, som är cirka 6400 stycken, och 150 000 

bostadsaffärer (tomträtter inräknat, enbart villor och bostadsrätter är det ca 125 000-

130 000)
129

 är siffran inte anmärkningsvärt hög. Det är självfallet olyckligt för de som drabbas 

av en oseriös fastighetsmäklare som inte tar sitt arbete på allvar men de är inga dramatiska 

siffror totalt sett.  

 

Innan vi började med denna uppsats hade vi grundläggande kunskaper om vad 

Fastighetsmäklarnämnden gör och hade en rädsla att själva hamna i registret för varnade 

fastighetsmäklare. Efter att ha granskat alla varningar och avregistreringar som skett under 
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2008 och 2009 har vi insett att många av de ärenden som Fastighetsmäklarnämnden har fattat 

beslut i är helt befogade. I flertalet av fallen är det helt enkelt sunt förnuft som gäller och 

andra har med kunskap att göra som vi ändå tycker oss ha fått i vår utbildning. Det är i flera 

av ärendena mycket befogat att fastighetsmäklarna skall tilldelas en påföljd och vi har i vissa 

fall till och med tyckt att Fastighetsmäklarnämnden varit för snälla i sin bedömning.  

 

I några av fallen kan vi tycka att felen som begås är av mindre viktig karaktär. Skälet till att 

fastighetsmäklare varje år granskas är för att behålla kvalitén på fastighetsmäklarkåren och de 

fel som begås är verkligen av olika allvarlig art. Det är dock oftast svårt att upptäcka fusk och 

Fastighetsmäklarnämnden har inte de resurser som krävs för det idag.  En lösning på det 

problemet är att införa så kallade ”mystery-shoppers” som finns inom många andra 

yrkeskategorier. Det här skulle kunna göra att Fastighetsmäklarnämnden kommer åt fuskarna 

lite bättre i framtiden.  

 

 

7.2 Vidare forskning 

Det vore av stort intresse om denna studie följs upp om några år då den nya 

fastighetsmäklarlagen antagits. Hur fördelningen kommer att se ut när det istället för två 

påföljder införs en tredje mildrare påföljd skall bli intressant att se. Hur många av de som idag 

klassificeras som varningar kommer att hamna under erinran istället? Kommer fler av 

anmälningarna att istället för att avskrivas hamna under kategorin erinran?  

Det skulle också vara intressant att kontakta alla de varnade och avregistrerade 

fastighetsmäklarna för att få deras syn på Fastighetsmäklarnämndens arbete. Även de 

verksamma fastighetsmäklarna som inte har blivit varnade eller avregistrerade för att kunna 

undersöka deras åsikter om Fastighetsmäklarnämndens arbete. Om de ser 

Fastighetsmäklarnämnden som en hjälp eller en myndighet som bara vill stjälpa och försvåra. 

 

 Om det ibland fastighetsmäklarna finns en stor rädsla för att hamna hos 

Fastighetsmäklarnämnden och vilka konsekvenser de anser att det skulle få för deras rykte 

skulle också vara intressant att ta reda på. Speciellt nu när det blir ännu mer lättillgänglig 
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information att få tillgång till varningarna för konsumenterna i och med att Råd & Rön infört 

att de svartlistar de fastighetsmäklare som varnats. Är det några större skillnader vad gällande 

ryktet för fastighetsmäklare i storstäderna i förhållande till de som arbetar på mindre orter?  

Hur det skall arbetas med att minska antalet varningar och avregistreringar i framtiden? 

Mäklarsamfundet pratar om att de siktar mot en nollvision. Detta kan dock vara svårt men vad 

kan göras för att minska antalet och ytterligare höja statusen för fastighetsmäklaryrket?
130

  

 

Vad är orsaken till att kvinnor inte i samma utsträckning som män blir varnade? Är män 

slarvigare eller kvinnor mer försiktiga? Studera genusperspektivet. 

 

Att undersöka på vilka företag som det sker flest varningar och avregistreringar vore 

intressant eftersom att det skulle ge en indikation på vilken slags företagsform som är den 

mest utsatta. Är det bättre med en större franchisekedja där det finns jurister anställda eller är 

de små privata fastighetsmäklarna mer rädda om sitt rykte och därför utför sitt arbete mer 

noggrant?  

 

Studera alla anmälningar som sker till Fastighetsmäklarnämnden för att se vilka det är som i 

störst utsträckning skickar in anmälningarna. I de fall där det är någon av parterna i köpet som 

skickat anmälan som inte leder vidare till någon dom, är det missuppfattningar om vad som 

egentligen är fastighetsmäklarens ansvar som ligger till grund för denna anmälan? Hur stor är 

medias påverkan? Hur stor är andelen påföljder för fastighetsmäklare i förhållande till andra 

branscher med liknande tillsynsmyndigheter?  

 

 

7.3 Vårt bidrag till forskningen 

I och med uppföljningen av den tidigare studien har vi stärkt vad som där belystes, de trender 

som kunde utläsas blir starkare då undersökningsperioden nu är på fem år. Det gör att 

utvecklingstrender för den andra hälften av 00-talet kan ses på området. Den tidigare studien 

                                                           
130
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har använts som studiematerial då det inte finns några liknande studier gjorda vilket vi även 

hoppas att denna uppsats skall kunna användas till. Vår uppsats är också av intresse för 

Fastighetsmäklarnämnden som själva inte gör någon liknande undersökning och även till 

redan verksamma fastighetsmäklare. Även kontoren där fastighetsmäklarna arbetar kan i deras 

arbete för kvalitetssäkring av deras tjänster använda sig av vad vi har kommit fram till i denna 

uppsats. Förhoppningsvis kan detta leda till att färre fastighetsmäklare varnas och 

avregistreras om detta blir mer uppmärksammat. Att arbeta fram ytterligare förebyggande 

åtgärder för att det skall ske färre påföljder och förbättra anseendet för fastighetsmäklare. 

 

Vi anser att vi har lyckats med vår uppsats eftersom att vi har kunnat besvara vår huvudfråga 

och alla delfrågor som vi ställt på ett tillfredställande sätt. Det har också lett till att nya 

intressanta ämnen att forska vidare inom uppkommit. 
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor till Fastighetsmäklarnämnden  

1. Hur går förfarandet till när en anmälan kommer in? 

2. Hur många är ni som arbetar på fastighetsmäklarnämnden? 

3. Kan en person bli varnad flera gånger utan att bli avregistrerad? 

4. I vilka län arbetade de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna år 2008/2009? 

5. Hur många av era beslut under åren 2008-2009 har överklagats?  

6. Vilket år blev de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna under 2008/2009 

registrerade fastighetsmäklare?  

7. Har ni information om vilket företag de varnade/avregistrerade fastighetsmäklarna 

arbetar på år 2008/2009? 

8. Varför tror ni på nämnden att antalet varningar har ökat de senaste åren? 

9. Har nämnden granskat mer de senaste åren? 

10. Hur tror ni att mäklarna blir påverkade av att bli anmälda till nämnden? 

11. Har er roll som tillsynsnämnd förändrats något? 

12. Kommer det att bli några förändringar i varningssystemet? (Nya mäklarlagen) 
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BILAGA 2 

 

Geografisk 
spridning 
avregistreringar 

                        

  2008 2009 Totalt 
avreg. 

Antal reg 
2010/region 

Totalt 
% 

  Antal reg. 
2006/region 

Totalt 
avreg. 

Totalt 
% 

  Avreg 
2005-2009 

  

Norrland 1   1 428 0,23 %   335   0 %   1   

Mellan Sverige     0 891 0 %   713 1 0,14 %   1   

Stockholm   1 1 2137 0,05 %   2118 8 0,38 %   9   

Västra Götaland   1 1 994 0,10 %   874   0 %   1   

Götaland   2 2 834 0,24 %   694   0 %   2   

Skåne     0 978 0 %   791   0 %   0   

  1 4 5 6262 0,08 %   5525 9 0,16 %   14   

Vakans:8 st. av 6270 

 

 

Geografisk 
spridning 
varningar 

                        

  2008 2009 Totalt 
varn. 

Antal reg 
2010/region 

Totalt 
% 

  Antal 
reg.2006/region 

Totalt 
var. 

Totalt 
% 

  Varningar 
2005-2009 

  

Norrland 5 1 6 428 1,40 %   335 6 1,79 %   12   

Mellan Sverige 13 12 25 891 2,81 %   713 13 1,82 %   38   

Stockholm 25 23 48 2137 2,25 %   2118 52 2,46 %   100   

Västra 
Götaland 

11 9 20 994 2, 0 %   874 16 1,83 %   36   

Götaland 11 5 16 834 1,92 %   694 19 2,74 %   35   

Skåne 7 11 18 978 1,84 %   791 18 2,28 %   36   

  72 61 133 6262 2,12 %   5525 124 2,24 %   257   

Vakans: 10 st. av 6270 

 _ 

Antal verksamma fastighetsmäklare i varje geografiskt område 

 2010 2007 

Norrland  428 335 

Mellan Sverige  891 713 

Stockholm  2137 2118 

Götaland  834 694 

Västra Götaland  994 874 

Skåne 978 791 




